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De voorzitter zwaait af
Beste allemaal,

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen woensdag werd ik een paar keer verrast: de
voorzitter was niet helemaal in control. Dank jullie wel voor de al te mooie woorden en voor de
waardering die ik woensdag gevoeld heb. Boven alles wil ik iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking in de voorbije jaren. Daar gaan we gewoon mee door - ik vanuit een andere rol.
Samen zijn we Devinco. Onze club gaat een geweldige toekomst tegemoet!
Matthijs Rademaker

Christa Top: Erelid van Devinco
Tot haar grote verrassing had de afzwaaiende voorzitter nog iets in petto. Christa Top werd in de
Algemene Leden Vergadering van 6 juli jl. naar voren geroepen waarin Mathijs kort vertelde over de
vele functies die Christa deed en doet. Ze treedt niet graag op de voorgrond, maar regelt alles op de
achtergrond. Matthijs promoveerde Christa tot Erelid van de vereniging, wat een staande ovatie
teweeg bracht van de vele leden op deze ALV. Een medaille, oorkonde , bos bloemen en vermelding
op de plaquette voor de eeuwige roem viel haar ten deel. En dat emotioneerde haar zo, dat ze er stil
van was. En zo kennen we haar niet .

Nieuws van de TC
Oproep voor vrijwilligers
We zijn op zoek naar scheidsrechters die wedstrijden in het wedstrijdkorfbal willen gaan fluiten.
Naast alles wat het fluiten voor jou leuk en uitdagend maakt, ligt er ook een ander belang voor de
vereniging.
Als vereniging moeten we namelijk 6 wedstrijden per weekend in het wedstrijdkorfbal fluiten.
Wanneer we dat niet doen, krijgen we een geldboete en moeten moet S2 en S3 met minpunten de
competitie starten. De boete en de straf hebben we over het seizoen 2021-2022 inmiddels moeten
incasseren:
- S2 start met 2 minpunten
- S3 start met 1 minpunt
- de vereniging moet een boete van circa EUR 1.300 betalen
Dat willen we als vereniging komend seizoen graag voorkomen en daar deze oproep: wil jij
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal fluiten? Meld je aan bij Scheidsrechter@devinco.nl. Uiteraard
gaan we met jou in gesprek over de begeleiding die je mogelijk nodig zal hebben. Je doet t niet
alleen, zeker niet als we meerdere aanmeldingen krijgen.
Daarnaast zijn we op zoek naar versterking van de Technische Commissie. We zoeken versterking
voor:
- DEF: Wie helpt Marjet Verstrijden bij haar TC-taken voor de DEF
- ABC: Wie helpt Iris Webbink bij haar TC-taken voor de ABC
- Secretaris: wie schrijft de notulen, verzorgt de communicatie richting nieuwsbrief, een beheert de
mail, etc.
Meld je aan bij TC@devinco.nl

Oefenprogramma najaarscompetitie veld 2022
ZATERDAG 27 AUGUSTUS
15:30 Senioren 1 – Invicta/Frigro 1
14:00 Senioren 2 – Invica/Frigro 2
12:30 Dalto A3 – Devinco A1
10:00 Devinco B1 – Rood Wit B1
11:00 Devinco C1 – Amicitia C1
12:30 Devinco C2 – Hellas C1
In de ochtend heeft Invicta/Frigro een training op ons veld (11 tot 12 uur)
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
20:00 HKC 3 – Devinco 3
20:30 HKC 1 – Devinco 1
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
16:00 Devinco S1 – KV Reeuwijk 1 (hoofdveld)
14:30 Devinco S2 – KV Reeuwijk 2 (hoofdveld)
13:00 Devinco S3 – ASVD 3 (hoofdveld)

16:15 Devinco S4 – ASVD 4 (veld) 2)
16:15 Devinco S5/midweek – ASVD 5 (veld 3)
14:30 Reehorst A1 – Devinco A1
14:45 Devinco A2 – ASVD A2 (veld 3)
14:30 Spirit B1 – Devinco B1
14:45 Devinco B2 – ASVD B2 (veld 2)
13:30 Devinco C1 – ASVD C1 (veld 2)
13:30 Devinco C2 – ASVD C2 (veld 3)
13:00 Optie oefenwedstrijd Devinco G1 (jeugdveld)
14:15 Optie oefenwedstrijd Devinco G2 (jeugdveld)
In de ochtend vindt het DEFinco toernooi plaats waar alle D/E/F-teams van Devinco aan meedoen.
DINSDAG 6 SEPTEMBER
KVZ 1 – Devinco 1
KVZ 2 – Devinco 2

Zomertrainingen
In de zomer is het mogelijk om vrijblijvend te trainen op de velden van Devinco. De kleedkamers en
de kantine blijven daarbij gesloten. Er worden geen trainingen georganiseerd vanuit de vereniging,
senioren mogen zelf het initiatief nemen. Er is animo vanuit de verschillende seniorenteams, zoek
elkaar op en maak er een leuke korfbalzomer van.

Boen- & Klusdag
Zaterdagmorgen 27 augustus 2022; Zaterdag 27 augustus is er een grote boen- & klusdag bij
Devinco. We willen graag starten in en op een frisse accommodatie.
Kom jij ook even helpen? Ook de jeugd kan heel goed helpen!
Meld je aan, wij zorgen voor de koffie en thee. Ook als je maar een uurtje kan helpen zou dat heel
fijn zijn. Gebruik voor het aanmelden de KNKVAPP of mail naar kantine@devinco.nl

Devinco OPEN 3 sept 2022
Alle leden, ouders en andere betrokkenen bij Devinco willen we alvast van harte uitnodigen om het
nieuwe seizoen met een fantastische startdag te beginnen: Devinco Open! Vooral na de
zomervakantie is het fijn om elkaar weer te ontmoeten en je voor te bereiden op het nieuwe
sportieve seizoen. Daarom worden tijdens deze dag diverse activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•

DEF-toernooi in de ochtend: de 10e keer alweer!
Oefenwedstrijden voor alle andere teams op de middag (uit en thuis, zie oefenprogramma)
Kennismaking langs de lijn met vrijwilligers en functionarissen van Devinco
In beeld bij Devinco: teamfoto’s, profielfoto’s voor de KNKV-app en meer voor in de kantine!
Devincokleding ruilbeurs
Springkussen (’s middags)
BBQ vanaf 17 uur

Devinco kleding
Alweer een maatje gegroeid? Lever je Devinco rokje, broekje, shirt, tas en/of sportschoenen in bij
de kleding stand en geef het een tweede kans! Elk ingeleverd Devinco- item geeft recht op een
voucher voor een artikel uit dezelfde kraam….zolang de voorraad strekt!
BBQ
Om te zorgen dat jij kunt deelnemen aan de BBQ is het belangrijk dat wij uiterlijk 30 augustus jouw
aanmelding hebben ontvangen via kantine@devinco.nl. Graag eventuele dieetwensen doorgeven!
Voor deelname aan de BBQ vragen we een bijdrage van 5 euro voor jeugdleden tot en met 16 jaar
en 10,00 euro voor oudere deelnemers.
Help je mee?
En extra leuk als je deze dag ook actief wil helpen. We zoeken de volgende vrijwilligers:
- pannenkoeken bakkers voorafgaand én tijdens het DEF-toernooi

- scheidsrechters voor het DEF-toernooi (we hebben 20 mensen nodig; hoe meer mensen een paar
wedstrijden willen fluiten, hoe meer je tussendoor kunt genieten, de eerste mensen hebben zich al
aangemeld)
- wedstrijdsecretariaat tijdens het toernooi
- barpersoneel
- opbouwer en opruimers
Aanmelden als vrijwilliger voor deze dag kan via deftoernooi@devinco.nl
Met elkaar hopen we er zo een sportieve en vooral gezellige verenigingsdag van te maken. Wij
hebben er zin in! Ben jij er ook bij op 3 september?
Eunice van Luit, Rien Prinsen, Hans Albers en Hanneke van de Weg, Organisatoren van Devinco Open
én
Marjolein Vos, Carjanne Meijer, Anne van der Spek, Marjan den Hartog, Sjoukje ter Horst en Trienke
Scheper, Organisatoren DEFinco toernooi

Oproep bardienst
Ons clubhuis is heel belangrijk voor ons!
Alle Devinco-leden willen graag een plek hebben waar ze zich welkom en thuis voelen (en waar we
dan als club ook nog geld mee verdienen). En daarin speelt de bardienst een cruciale rol.
Hoe willen we het organiseren?
Ten eerste willen we de groep met mensen die achter de bar willen staan zo groot mogelijk maken.
Dan gaan we (kantinecommissie) met behulp van jullie voorkeuren zo veel mogelijk diensten van
tevoren indelen. Daarna worden in de loop van het seizoen met behulp van de apps de laatste
gaatjes gevuld.

Nog geen ervaring? Weet niet wat er moet? Geen probleem. Dat gaan we regelen, met combi's met
ervaren mensen of via inwerken. We hebben al iets meer versterking in onze commissie, dus grotere
kans dat dat ook echt gaat lukken .
De bardiensten zijn in de praktijk alleen in het najaar (sept/okt) en het voorjaar (apr/mei/juni) en op
de trainingsavonden 5 kwartier en op de zaterdagen meestal 2 uur.
Wat willen we nu van jou graag weten?
1) Hoe vaak wil je bardienst doen? Elke week, om de week, 1 keer per maand, ...
2) Op welke dag/tijd? Tijdens training kind, voor/na wedstrijd kind, trainingsavond, zaterdagmorgen,
zaterdagmiddag, ...
3) Wat is je 06-nummer? Dan word je toegevoegd aan de app-groep voor en van de bardiensten.
En dan verder...
Na de vakantie gaan we de bardiensten indelen, geven we jullie instructie over apps en de praktische
zaken. En gaan we met zijn allen zorgen dat Devinco bekend wordt/blijft om zijn gastvrijheid en
gezellige kantine!
Dus graag een antwoord te sturen op de 3 vragen aan kantine@devinco.nl)
Kantinecommissie Devinco (Marco, Anne, Ge, Haske, Jolanda en Gertjan)

Schoolkorfbal toernooi 12 oktober 2022
Help!!! 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. Samen zetten we korfbal weer op de kaart in Deventer #Devinco
#schoolkorfbaltoernooi #ledenwerving #jeugdinbeweging #helpjemee?

Terugblik AC op afgelopen seizoen
Wat was het een festijn, werkelijk alle dagen feest. Na aankomst was er een kort moment van
ontspanning, maar al vroeg kwam het eerste vuurwerk met een ouderwets oudejaarsfeest.
Sinterklaas mag natuurlijk ook niet ontbreken en voor het naar bed gaan moest de schoen worden
gezet.
De eerste nacht met weinig slaap bracht een ei in de schoenen, echter moest eerst de traditionele
Hemelvaart dauwtrap fietstocht worden afgelegd. Met de rest van de ochtend paasspellen waarin
de kinderen moesten rennen, springen, stuiteren en oppassen voor hete eieren. Na de lunch was er
bezoek van de koning die de koningsspelen opende een uitdagend (korfbal) toernooi met veel
sportiviteit waar iedereen door elkaar z’n beste beentje voor zette. Ter afsluiting werden de
verjaardagen gevierd en zong iedereen uit volle borst mee met "lang zal hij/zij leven". Het avondeten
bestond uit een kerstdiner waarna de carnavalskleding werd aangetrokken. Voor de oudere jeugd
was er een spookverhaal en spooktocht welke gelukkig weinig nachtmerries met zich meebrachten.
Op zondag was er Valentijnsdag waarbij de Secret-Friend bekend werd gemaakt met verrassende
resultaten. Na een spelletje levend stratego was alles ingepakt om na de lunch weer huiswaarts te
kunnen vertrekken.
Niemand achtergelaten, iedereen vrolijk maar wel zeer moe. Een feestelijk kamp welke het thema
“alle dagen feest” eer aan heeft gedaan. Vanuit de kinderen, vrijwilligers en AC zeer geslaagd. We

zijn heel dankbaar voor iedereen die zich heeft ingezet om dit het feest van het jaar te kunnen
maken. Volgend jaar weer een nieuw kamp, we kijken er nu al naar uit.
Belangrijk om te weten:
Door het organiseren van de Devinco Open is besloten om de Hennie Ebeler dag niet door te laten
gaan dit jaar. De traditionele jaar afsluiter wordt dit jaar een jaaropener en vindt plaats op 3
september. Er is een enthousiaste groep met afvaardiging van de TC, AC, communicatie en nog veel
meer vrijwilligers die van de Devinco Open een feest gaan maken. Zie hiervoor de berichtgeving in
deze nieuwsbrief.

Agenda
Donderdag 25 aug 2022
Zaterdag 27 aug 2022
Dinsdag 30 aug 2022
Zaterdag 03 sept 2022
Dinsdag 06 sept 2022
Zaterdag 10 sept 2022
Woensdag 12 okt 2022

Trainersbijeenkomst
Boen- en klusdag
Start veldtrainingen
Devinco DEF toernooi + Devinco oefendag
Ouderavonden jeugd
Start najaarscompetitie
Schoolkorfbaltoernooi
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