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Van de Activiteitencommissie 
 

Mee met de bus naar kampioenswedstrijd Devinco 1? 

Zaterdag 12 maart speelt Devinco 1 de kampioenswedstrijd tegen Vakgericht in Enschede 

(Sportcentrum campus Universiteit Twente). In de supportersbus zijn nog plaatsen beschikbaar. 

Meld je aan via activiteiten@devinco.nl. Bij een volle bus bedraagt de bijdrage € 7,50 per 

persoon. 

De bus vertrekt op 12 maart vanaf het Middenvak rond 18.30 uur. Na de wedstrijd zal de bus 

rond 21.45 / 22.00 uur vertrekken richting Deventer. 

 

 

Van de Technische Commissie 
 

Van zaal naar veld 

De laatste trainingen in de zaal zijn in de week van 5 t/m 11 maart. Begin maart brengt de TC 

een extra nieuwsbrief uit over de start van het voorjaarsseizoen op het veld.  

 

 

DEFinco-toernooi oproep scheidsrechters en hulp kantine 

De eerste opzet van het wedstrijdprogramma van het DEFinco-toernooi op zaterdag 26 maart is 

klaar. We hebben weer genoeg aanmeldingen voor een leuk korfbaltoernooi; 38 teams, 

ongeveer 300 kinderen. Iets minder dan vorig jaar, maar dit heeft waarschijnlijk met het 

paasweekend én het slechte weer van vorig jaar te maken. We hebben 3 poules voor de D-

pupillen, 3 poules voor de E-tjes en ook 3 poules voor de F-jes. Alle Devinco-teams kunnen dus 

tegen gelijkwaardige tegenstanders oefenen.  

 

 

Nieuwsbrief 
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Voor de wedstrijden hebben we in ieder geval 18 scheidsrechters nodig. Er hebben zich 

inmiddels 9 vrijwilligers aangeboden om te fluiten. Om alle kinderen, coaches en hun ouders te 

voorzien van de nodige koffie, drinken, pannenkoeken en ander lekkers hebben we hulp nodig in 

de kantine en buiten op het veld. Meld je dus aan! Alle hulp kunnen we goed gebruiken.  

 

In de vorige nieuwsbrief stond het e-mailadres verkeerd vermeld. We hebben nu een nieuw e-

mailadres deftoernooi@devinco.nl.  

Als je geen reactie hebt gehad op je aanmelding als vrijwilliger, stuur dan nog even een e-mailtje 

naar Trienke Scheper via deftoernooi@devinco.nl.  

 

Alvast bedankt voor je hulp! Mirjam, Elles, Anne, Christa en Trienke 

 

 

Regels als er te weinig spelers zijn 

Het komt helaas af en toe voor dat een ploeg te weinig spelers heeft voor een wedstrijd. Het 

KNKV heeft regels opgesteld hoe je dit moet oplossen. Een wedstrijd moet altijd plaats vinden. 

Mocht je niet genoeg spelers hebben, dan moet je je ploeg aanvullen met spelers van onderaf 

(een lager team) en/of met algemeen reserves. Dit geldt zowel op het veld als in de zaal. Vooral 

tijdens de zaalcompetitie is dit heel belangrijk, want de zaaluren zijn vooraf gehuurd. Het niet 

opkomen van een team kost de vereniging dus geld. En dat terwijl die kosten voorkomen 

kunnen worden.  

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar daar gaan we in eerste instantie niet vanuit. Het 

wedstrijdsecretariaat kan met je meedenken. In samenspraak met de coaches/trainers helpen 

ze graag om een oplossing te vinden. Als we ons aan deze regels houden, voorkomen we een 

hoop irritaties. 

 

 

Van de Contactcommissie 
 

“Iedereen scoort, iedereen helpt” voor elektronisch scorebord 

Je hebt al informatie ontvangen van Christa Top en Wim Dorgelo over de andere opzet van de 

Paasbroden-actie. Wij verzoeken iedereen om minimaal 5 broden te verkopen. Zo draag je bij 

aan de aanschaf van een mooi groot scorebord! Kijk voor de brief en bestellijst op de website 

van Devinco. 

Devinco doet van 22 februari tot 1 mei ook mee aan “Spek de clubkasactie “ van Jumbo 

Zandweerd. Klik hier voor de flyer. De opbrengst hiervan gaat ook naar het scorebord. 

 

 

Kom helpen bij de Koningspelen 

Tijdens de Koningsspelen organiseren wij weer de Kangoeroe Games. Voor dit mooie 

evenement op vrijdag 22 april van 8 tot 12 uur zijn weer vrijwilligers nodig. Wil jij helpen bij de 

spellen, het ontbijt of de catering? Meld je aan via devinco@devinco.nl  

 

CR7 

Wil jij ook graag de CR7 SPORTDRANK gebruiken? Dat kan door je bestelling door te geven via 

vitality4you@ziggo.nl. Van de opbrengst komt 25% van de opbrengst ten goede van Devinco. 
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Clubactie Salland 

De clubactie van zorgverzekeraar Salland heeft deze keer € 710 opgebracht. Iets minder dan de 

vorige keer, maar toch een mooi bedrag voor de club. Iedereen die heeft meegedaan: bedankt! 

 

 

Van het bestuur 
 

Uit het bestuur 

Iedere maand vergaderen de zes bestuursleden: Menno, Wim, Marcel, Vincent, Gertjan, Thijs. 
Waarover hebben zij het eigenlijk? In het kort willen we jullie informeren over de belangrijkste 
onderwerpen.  

 Wim en Vincent zijn bij de Sportverkiezing Deventer 2015 geweest. Voorzitter Menno heeft 
een filmpje ingesproken. Zoals jullie weten werd dit een mooi succes voor de G-korfballers 
en hun begeleiders.  

 in de laatste ledenvergadering was er discussie over de opkomst op de ALV. Vooral: hoe 
trekken we meer jongere, spelende leden aan? We broeden nog. In ieder geval hebben we 
de volgende keer een belangrijk onderwerp: het beleid tot 2020! De volgende ALV is 
trouwens op vrijdag 27 mei. Noteer deze datum! 

 Devinco werkt mee aan een fotoproject voor The Passion in Deventer: inwoners worden 
geportretteerd met hun passie. Vier gepassioneerde selectiespelers zijn uitverkozen: Bente, 
Michelle, Robert Jan en Jorrit. 

 Hoofdtrainer Willem Scheper heeft de selectie meegedeeld dat hij aan het eind van dit 
seizoen stopt. De TC is bezig met de opvolging.  

 Een steeds terugkomend onderwerp is het vrijwilligersbeleid. Bij veel commissies en functies 
is de bezetting goed, maar op een aantal plekken hebben we versterking nodig.  

 Sanneke Wagenvoort stopt na enkele jaren met het schoonmaakwerk in de kantine. De 
kantinecommissie heeft jong talent gevonden dat het werk overneemt: Kirsten Groot 
Koerkamp en Cato Rademaker. Sanneke willen we bij dezen bedanken! 

 Jullie hebben al gemerkt dat Devinco deze weken druk is met acties: de Paasbrodenactie, 
en de Jumbo Spek-de-kas-actie voor het nieuwe scorebord. En de jaarlijkse Rabo-actie Hart 
voor Salland. Steun de vereniging en doe mee! 

 

 

 

 

Agenda maart 2016 

 tot 1 mei 2016    Spek de clubkasactie' van Jumbo Zandweerd  

 t/m 11 maart 2016   Paasbrodenactie  

 iedere woensdag | 19.30 - 20.30 uur Devinco-hardloopclinic Vitality4you  

 vrijdag 11 maart | 20.00 - 22.00 uur Kaartavond 

 zaterdag 12 maart | 20.00 - 21.00 uur Kampioenswedstrijd Devinco 1 

 maandag 14 maart | 20.30 - 22.30 uur  Vergadering bestuur 

 donderdag 17 maart | 18.30 - 19.30 uur Paasbroden-bestelling ophalen 

 vrijdag 25 maart | 20.00 - 22.00 uur  Kaartavond 

 zaterdag 26 maart | 9.30 - 13.00 uur  DEFinco-toernooi 

 

 

 

 

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