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Van het Bestuur 
Een goed gevulde kantine tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november jl. De 
vergadering begon met het voorlezen van een schrijven van Kirsten Top. Kirsten zou in deze 
vergadering benoemd worden tot voorzitter van Devinco, maar door omstandigheden is dit anders 
gelopen. De tekst: 
 
Beste allemaal, 
Afgelopen september heb ik de keuze gemaakt om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap 
van Devinco. Helaas zijn er de afgelopen weken een aantal ontwikkelingen geweest in mijn 
privésituatie waardoor ik er nu voor moet kiezen om mij terug te trekken als kandidaat voorzitter en 
als bestuurslid. Ik kies ervoor om nu te focussen op mijn gezin en op mezelf. Ik vind het ontzettend 



jammer, want ik had er erg veel zin in. In de toekomst hoop ik dan ook dat ik me dan weer kan 
inzetten voor onze mooie vereniging. Ik hoop dat iemand anders de mooie taak van voorzitter op zich 
wil nemen! Hopelijk tot snel bij Devinco.  
Sportieve groet 
Kirsten Top-Smits 
 
Voor het bestuur betekent dit opnieuw op zoek naar een voorzitter. Tijdens de bestuursvergadering 
van vorige week hebben we gesproken met Willem Scheper. Dit was een prettig en goed gesprek 
waarin Willem te kennen heeft gegeven voorlopig de rol van voorzitter interim te willen vervullen. 
Willem wil dit tijdelijk doen tot het einde van dit seizoen als dit goede en prettige energie oplevert 
voor Devinco en voor hemzelf. 
 
Het bestuur is ontzettend blij met deze toezegging en we gaan er vol tegenaan. Neemt niet weg dat 
we nog steeds een vacature hebben te vervullen voor een bestuurslid met aandachtsgebieden 
sponsoring/ledenwerving/vrijwilligersbeleid. 
Heb je interesse, vragen of wil je meer weten? Schroom dan niet om contact op te nemen met een 
van ons via: bestuur@devinco.nl. Je kunt ons ook altijd aanspreken. 
 
Bestuur KV Devinco 
Willem, Anita, Marco, Marcel, Sjoukje en Rien. 
 
 

 

Van de TC 
Vacature scheidsrechterscommissie 

De vacature binnen de scheidsrechterscommissie voor het wedstrijdkorfbal is niet ingevuld. Dit is 

jammer. 

Hoe werkt het? 

• de wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden uitgezet voor externe scheidsrechters 
• als een externe scheidsrechter zich meldt, dan hoeven we als vereniging geen scheidsrechter 

voor die wedstrijd in het wedstrijdkorfbal te regelen.  
• als zich geen scheidsrechter heeft gemeld, dan ‘krijgen we die wedstrijd terug’ op 

donderdagochtend. Het is dan aan Devinco om dan een scheidsrechter te regelen. 
• we kunnen putten uit een groepje scheidsrechters die deze wedstrijden op zich kunnen 

nemen. Iemand moet dit coördineren. We zoeken dus een coördinator (liefst 4 want dan 
ben je 1x per maand aan de beurt i.p.v. 4x per maand) 

• De vrijwilliger die deze taak wekelijks op zich neemt, is niet gevonden. Dat betekent dat 
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal die terugkomen, mogelijk geen scheidsrechter krijgen. 
Deze wedstrijden gaan dan ook niet door. 

Consequenties: 

• Het niet doorgaan van wedstrijden kost geld.  
• Het inhalen van wedstrijden geeft problemen in de zaalhuur. Immers: deze wedstrijden 

moeten in Keizerslanden worden gespeeld. Dat gaat dan ten koste van trainingen van de 
teams. 
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• Het niet in kunnen halen van wedstrijden, kost de teams punten. Immers, de overwinning 
gaat naar het andere team. 
 

Meld je aan via scheidsrechter@devinco.nl of tc@devinco.nl 

Trainingen 5 december 
Op 5 december gaan de trainingen in Keizerslanden niet door. In KEI13 kan er wel getraind worden. 
We moeten dan zelf met de sleutel/druppel openen en afsluiten. Elk team kan dit zelf beslissen. 

 
Scheidsrechters breedtekorfbal 
De resterende wedstrijden in het breedtekorfbal welke nog niet zijn ingevuld worden aangewezen. 
Mocht je toch niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dit graag ook melden bij: 
scheidsrechter@devinco.nl en het betreffende wedstrijdsecretariaat. 

 
Zaaldienst 
De zaalcompetitie gaat van start. Het competitieprogramma zal medio november definitief gereed 
zijn. Bij de zaalcompetitie hoort ook het draaien van een zaaldienst. Hoe gaat dit in zijn werk? 
Via bijgaande link kun je precies lezen welke taken er bij de zaaldienst horen: 
https://www.devinco.nl/competitie/informatie-competitie#indeling-en-taken-zaaldienst 
 
In alle teamapps is een instructie gedeeld voor het ophangen en opruimen van de grote Devinco 
vlag. De instructie staat ook bij de zaaldiensttab op de website. 
 

  
 

 

Activiteitencommissie kijkt vooruit en achteruit 
Het einde van het jaar nadert en dat is voor velen een moment om terug te blikken. Dit hebben we 
tijdens de ALV uitgebreid gedaan op het afgelopen seizoen. We benoemen hier ook nog de 
hoogtepunten van november. 
De donkere dagen voor de winter waren voor ons een mooie gelegenheid om de A-B-C jeugd alvast 
te laten wennen aan het spelen in het donker. Glow in the Dark, Darkvinco. Iets dat al jaren op ons 
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wensenlijstje staat kon eindelijk op 5 november van dit jaar doorgang vinden. Wat een feest, in het 
donker korfballen en goed moeten opletten wie er ook alweer bij jou hoorde en waar de korf was 
verstopt. Voor de jeugd die hier net als de AC al tijden naar toe leefde, was het een hele verademing 
en dat was aan het enthousiasme te zien. Voor Devinco zeker een leuk toernooitje en ook zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Ook voor de oudere, maar niet minder jong van geest zijnde korfballiefhebbers was er op 29 oktober 
een pub quiz. Een pittige strijd met pittige vragen werd voorgeschoteld aan de teams die zwetend en 
fluisterend overlegde om de antwoorden zo correct mogelijk te kunnen beantwoorden. De pub quiz 
werd geleid door een van onze Dinie Uit den Bogaard prijs winnaars; Matthijs Wissink, die de parate 
kennis afdwong en dit alles afgewisseld met muziekfragmenten.  
 
We kijken natuurlijk ook vooruit. Noteer alvast de volgende data: 
Zaterdag 17 december 2022                             Brunch Trimgroep & BEO 
Zondag 18 december 2022                               Kerstdiner Jeugd 
Nog nader te bepalen                                         Kerstdiner G 
Vrijdag 30 december 2022                                 Eindejaarsfeest - Dress to your name 
Zaterdag 25 februari 2023                                 Filmavond Jeugd 
Vrijdag 30 juni t/m Zondag 2 juli 2023             Kamp 2023 
 

 
 



 
 
Al deze activiteiten organiseren wij vanuit de AC vol plezier, maar wij merken dat vele handen licht 
werk maken. Vind jij het leuk om creatief met ons mee te denken om activiteiten voor jong en oud 
tot een feest te maken? Maak dan vooral een praatje met en van onze AC-kanjers. 
 
Sjoukje, Eunice, Jorrik, Christiaan, Ralph  



 

 

Nieuwe kleidinglijn KV Devinco 

Vrijdag 18 november is tijdens de Ledenvergadering de nieuwe kledinglijn van Devinco 
gepresenteerd. In een volle kantine zijn de nieuwe wedstrijdshirts voor het eerst getoond. Deze 
shirts zijn ontworpen door Harriët ten Hove, Devinco-lid en werkzaam bij Deventrade. Deze nieuwe 
shirts worden gesponsord door Korfbalshop.nl. Zij verzorgen de nieuwe shirts voor ALLE spelende 
leden!!! Vanaf het veldseizoen zijn deze beschikbaar, net als de sokken. 
Daarnaast is ook de nieuwe trainingskleding gepresenteerd. 0Deze zijn nu al te bestellen bij de 
webshop van Korfbalshop.nl.  
Door deze fantastische samenwerking tussen Korfbalshop.nl, Deventrade en KV Devinco lopen de 
spelers en speelsters vanaf het veldseizoen 2023 er weer fris en nieuw bij!  
 
Een paar aandachtspunten voor deze nieuwe lijn: 

- De trainingspakken, truien en shirts zijn dus zwart met ene grijze schouderpartij welke een 
sjieke ruitdesign heeft. 

- Er zijn trainingsjassen, truien en een Quarter-zip. 
- De sportbroeken voor de heren zijn van Stanno met logo op de rechter zijde 
- De rokjes zijn van Reece, het eigen merk van Deventrade. Hier is wel een aandachtspunt 

omdat de Reece rokjes lang niet altijd lekker zitten waardoor veel dames met een Erima 
rokje lopen, waar dan geen Devinco logo op zit. Deventrade is een nieuw rokje van Reece 
aan het ontwikkelen en enkele dames van Devinco worden nadrukkelijk betrokken in de 
ontwikkeling daarvan. Dus dit krijgt nog een vervolg. 

- De sokken zijn kort. Zwart met logo. Belangrijk is wel dat het clubtenue bestaat uit een 
blauw shirt, zwarte broek of rok EN zwarte sokken!! Dus geen andere kleur.  

De nieuwe wedstrijdshirts: 
o Voor de selectiedames hebben we damesmodellen, voor de rest van de teams 

standaard model. 
o Aan de kraag-buitenzijde staat de naam Devinco 
o Aan de kraag-binnenzijde staat Sinds 1919 
o De kraag is een V-hals met een sjiek witte rand aan de voorzijde. 
o Aan de zijkanten is een witte bies tussen het blauw en de zwarte baan. 
o De achterzijde van het damesshirt is iets langer, dat valt mooier. 
o Er is geen FairPlay logo meer op het shirt, alleen op beide mouwen het Stanno-logo 

Tot slot: 
o De huidige shirts EN trainingspakken worden ALLEMAAL ingenomen door de club. 

Wij willen geen Hummel kleding meer rond laten circuleren. De oude kleding vindt 
een passende bestemming. Denk bijv. om ze te doneren aan een land in 
ontwikkeling 

o De selectie krijgt de trainingspakken van de club. Ze blijven ook van de club! Dat 
worden dan de Quarter-zip truien. 

o Ook zijn er nieuwe Stanno sporttassen met apart schoenenvak. Een formaat voor de 
senioren, en een formaat voor de jeugd incl. schouderbanden zodat je ze op de rug 
kan dragen. 

 



De clubpagina van KV Devinco bij de korfbalshop is inmiddels online en is alles te bestellen. 
Kijk voor website: Kleding kopen van Korbalvereniging Devinco? - Korfbalshop.nl 
 
De kledingpresentatie nog een keer zien? Dat kan hier: Kleding presentatie 2022 uitvoering - 
YouTube 
 

Deadline Nieuwsbrief Januari 2023 
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 ook gepubliceerd op de website van KV Devinco: www.devinco.nl. 
Uiterlijke datum aanleveren kopij voor de nieuwsbrief van januari is: zaterdag 31 december 2022 via 
het mailadres: communicatie@devinco.nl. 
 

 
 

 

 

Agenda december  
Zaterdag 17 december 2022                     Kerstbrunch trimgroep en BEO 
Zondag 18 december 2022                        Kerstdiner jeugd 
Maandag 19 december 2022                    Bestuursvergadering 
Vrijdag 30 december 2022                        Eindejaarsfeest – Dress to your name 
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