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Van het bestuur
Beste leden,

Een terugkerend onderwerp bij sportverenigingen is: wie helpt? Devinco vormt daarop geen
uitzondering. We zijn blij met de vele vrijwilligers op en om het veld, die zich met een lach op hun
gezicht inzetten voor onze sport.
Een aantal van onze trouwe krachten, waaronder duizendpoot Christa Top, heeft aangegeven een
stap terug te doen. Daarmee ontstaat de noodzaak en de ruimte voor anderen om taken te
verrichten. We hebben de zaken aardig voor elkaar bij Devinco en dat willen we graag zo houden.
Daarvoor zijn we afhankelijk van jou en jullie. Met een speciaal oog kijken we naar ouders van onze
jeugd. Voor een aantal leden van het bestuur geldt dat wij ook via die ingang ooit begonnen zijn - én
dat het samenwerken voor Devinco in ons hart en onze handen is gaan zitten.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een opsomming van grotere en kleinere taken. Voor die taken geldt
dat je bij Devinco de ruimte hebt om het werk op jouw manier in te vullen. En als jij een andere
lacune of kans ziet, waar jij een bijdrage aan wilt leveren, zeg het ons en ga aan de slag!
“Na Corona” willen we weer goed uit de startblokken komen. Een geweldige kans voor Devinco: doe
mee!
Namens het bestuur, Matthijs Rademaker

NIEUWS VAN DE TC
Inventarisatie seizoen 2022-2023
De TC gaat deze maand van start met de inventarisatie van het seizoen 2022 - 2023. Zoals het er nu
naar uitziet hebben vanaf september 11 jeugdploegen, 1 team kangoeroetjes, 2 G-teams, 1
midweekteam, 5 seniorenteams, 1 50+ team, 1 combifitteam. Dit vraagt om veel vrijwilligers als
scheidsrechters, trainers, teamouders en tc leden. Wie helpt ons verder om samen de leuke gezellige
vereniging te zijn. Als TC kunnen we nog vele handen gebruiken.
Verder zijn we blij met alle leden die erbij komen, maar zoeken we bewust naar jongens/heren om
de balans in de teams goed te houden. Dus weet je (oud)spelers te motiveren om te korfballen,
nodig ze dan uit voor trainingen. Voor social media denken we nog na over een goede campagne.
Zaterdag 23 april is de eerste competitieronde, wees je bewust dat deze in de voorjaarsvakantie is.
Hieronder tref je het trainingsschema aan van de trainingen op het veld.

Play-offs Devinco 1, 2 en A1
Devinco 1, 2 en de A1 spelen op 9 en 16 april aanstaande play-off wedstrijden voor promotie. Onder
voorbehoud van tijden zijn de thuiswedstrijden als volgt:
Zaterdag 09 april 2022
Devinco 2 speelt thuis om 17.00 uur.
Devinco 1 speel thuis om 18.30 uur.
Devinco A1 speelt uit.
Zaterdag 16 april 2022
Devinco A1 speelt thuis om13.30 uur
Devinco 1 en 2 spelen uit.
Thuiswedstrijden in Sporthal Keizerslanden.
Dit alles nog onder voorbehoud. Houd voor de actuele informatie onze social mediakanalen en
website in de gaten.

Veldtrainingen voorjaar 2022
De laatste zaalwedstrijden worden gespeeld, de focus gaat weer naar buiten. Op dinsdag 19 april is
eerste buitentraining. Maar eerst worden nog de laatste zaalwedstrijden gespeeld. S1, S2 en A1
spelen nog promotie-degradatiewedstrijden op zaterdag 9 en 16 april in de zaal. Daarom wordt in de
week van 11-16 april alleen door deze teams in de zaal getraind. Alle andere teams zijn deze week
vrij.
Dit zijn de trainingstijden vanaf dinsdag 19 april 2022:
Team

Dinsdag

Donderdag

S1

20.30 uur - 22.00 uur

20.30 uur - 22.00 uur

S2

20.30 uur - 22.00 uur

20.30 uur - 22.00 uur

S3

Geen training

20.30 uur - 22.00 uur

S4

Geen training

20.15 uur - 21.15 uur

S5

20.15 uur - 21.15 uur

Geen training

MW

20.15 uur - 21.15 uur

Geen training

A

19.15 uur - 20.30 uur

19.15 uur - 20.30 uur

B

19.15 uur - 20.15 uur

19.15 uur - 20.15 uur

C

18.30 uur - 19.30 uur

18.30 uur - 19.30 uur

D

18.15 uur - 19.15 uur

18.15 uur - 19.15 uur

18.00 uur - 19.00 uur

18.00 uur - 19.00 uur
* E3 traint niet

18.00 uur - 19.00 uur

Geen training

E
F

Team

Woensdag

G

19.00 uur - 20.00 uur

Kombifit

19.00 uur - 20.00 uur

50+

20.00 uur - 21.00 uur

Team

Zaterdag

Kangoeroes

10.00 – 11.00 uur *

*Starten op 23 april

Dinsdag 19 april: ouderavond DEF
Graag nodigt de TC alle ouders van de DEF-teams uit voor een korte informatieavond van
18.00-18.30 uur. In het zaalseizoen hebben we elkaar minder vaak gezien, daarom goed om bij de
start van het veldseizoen iedereen even bij elkaar te hebben. Ook zijn er nieuwe kinderen en ouders
bij de vereniging gekomen.
De TC wil jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen van onze vereniging, we stellen graag onze
jeugdtrainersbegeleider Kevin aan jullie voor en uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.
De avond is interessant voor nieuwe ouders én voor ouders die al wat langer bij Devinco zijn.
We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 19 april om 18 uur in de kantine bij Devinco! Natuurlijk
staat de koffie/thee klaar. Op naar een mooie start van het veldseizoen!

Volle agenda, leuke agenda
We zijn weer los. Vanuit de AC lopen we al weken te brainstormen, wat gaan we allemaal doen en
nu mogen we het eindelijk in uitvoering gaan brengen. De frisse wind heeft veel leuke ideeën met
zich meegebracht en zorgt voor nieuwe activiteiten om dit jaar, tot aan de zomer te vullen.
Vrijdag 1 april jl. hebben we BARVINCO gehad. Niet een gewone vrijdagavond, maar gezellig
borrelen in het middenvak met een spelletje. Het was een gezellige en sfeervolle avond en voor
herhaling vatbaar! Fijn elkaar weer te zien en te ontmoeten.
Zaterdag 23 april - Filmavond. Voor alle jeugd hebben we een filmavond georganiseerd. Er worden
in het middenvak 2 films gedraaid, voor de DEF en ABC. Houd onze Social mediakanalen en website
in de gaten voor de flyer en de informatie hoe je je moet opgeven. Wel belangrijk om te weten; de
DEF-film is om 18:30 - 20:30 uur en ABC is welkom tussen 21:00 - 23:00 uur. De popcorn en het
drinken staat klaar.

Donderdag 26 mei - tientoernooi. Op Hemelvaartsdag is traditiegetrouw het 10-toernooi van
Devinco. Dit jaar gaan we terug naar de basis en gaan we er een leuke middag van maken. Eind april
komt er meer informatie via social media en de welbekende flyers.
1, 2, 3 juli - KAMP. Ja we mogen weer! Op vrijdag vertrekken we naar onze kamplocatie en gaan we
de gemiste jaren goed maken. De inschrijfformulieren komen binnenkort, maar zorg dat dit weekend
groot omcirkeld op de kalender staat. Net als 2019 is het mogelijk voor de EF-jeugd om een
alternatief programma te volgen. Alle details worden binnenkort gedeeld via de flyer en begeleidend
schrijven. Mocht je als volwassene niet meer mee mogen doen, maar vind je het wel leuk om (één of
meer dagen) te helpen, meld je dan snel aan via activiteiten@devinco.nl. Weet je niet waar je mee
kunt helpen, neem contact op met iemand de activiteitencommissie: Sjoukje, Eunice, Ralph, Jorrik of
Christiaan.

Openstaande vacatures
Wie helpt? Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn goud waard. Om
diverse redenen hebben wij per direct of met ingang van het komende seizoen een aantal
openstaande vacatures. Wil jij helpen, steentje bijdragen en staat er een taak/vacature tussen die
jou wat lijkt? Per vacature staat een contactpersoon vermeld die jou meer informatie kan geven.
1. Sponsoring en Kledingcoördinator
Wil je helpen overzicht maken en houden met de Devinco kleding (wedstrijdshirts, trainingspakken,
trainingsjassen ed.)? Voor meer info: Marjan den Hertog: kleding@devinco.nl
2. Kantinecommissieleden
De kantinecommissie heeft aanvulling nodig. Denk aan het indelen van bardiensten, aansturing
schoonmaak, klus- en boendagen etc. Voor meer informatie kun je terecht bij: Marco Veldhausz:
penningmeester@devinco.nl

3. Voorzitter
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor een voorzitter vanaf het seizoen 2022. Ben jij dit?
Voor meer informatie kun je terecht bij: Albert Jan Kooijman: voorzittertc@devinco.nl of Anita Israel:
contact@devinco.nl
4. TC leden
Voor het nieuwe seizoen zoeken we mensen die de TC willen komen versterken. Heb jij
belangstelling en wil je weten welke taken openstaan? Neem dan contact op met Albert Jan
Kooijman: voorzittertc@devinco.nl
5. Contactpersoon Kangoeroes en Kangoeroegames
Onze groep Kangoeroes groeit tot een mooie groep kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Voor deze groep
zoeken wij een contactpersoon en iemand die jaarlijks de Kangoeroegames wil organiseren. Zoeken
wij jou? Neem dan contact op met de TC-jeugd: tcjeugd@devinco.nl
6. Sportlinkbeheerder
In het systeem Sportlink vanuit de KNKV beheren we veel leden- en wedstrijdzaken. Ook beheren we
hierin alle vrijwilligerstaken zodat je je kunt inschrijven voor diverse activiteiten. We zoeken iemand
die dit wil beheren en coördineren. Ben jij handig met systemen en administratie? Voor meer
informatie kun je terecht bij de ledenadministratie: ledenadministratie@devinco.nl
7. Vrijwilligerscoördinator
Vrijwilligers zijn heel belangrijk, zeker ook voor Devinco. Wij zoeken een coördinator hierin. Wat dit
precies inhoudt, voor meer informatie en je voor je belangstelling kun je terecht bij onze voorzitter
Matthijs Rademaker: voorzitter@devinco.nl
8. Schoolkorfbal commissieleden
Afgelopen oktober was het schoolkorfbaltoernooi een groot succes. Dat willen we komend jaar
zeker evenaren. Dit kunnen wij echter niet alleen en zoeken mensen die hier een handje bij willen
helpen. Belangstelling? Meld je dan bij Anita Israel: contact@devinco.nl
Even voorstellen: nieuw vertrouwenscontactpersoon Trienke Scheper

Graag wil ik me voorstellen als nieuwe vertrouwenscontactpersoon - naast Gerrit Muiderman die al
enkele jaren deze functie vervult – van Devinco. Binnen Devinco ben ik jarenlang actief geweest als
speelster in de selectie en als trainer/coach van de jongste jeugd. Nu ben ik vooral aanwezig als
supporter van onze oudste dochter én actief als commissielid van het DEFinco toernooi. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en manager van een behandelcentrum voor
jongeren en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische problemen.
Zowel in mijn werk, als in het dagelijks leven, vind ik het enorm belangrijk om zorgvuldig met
mensen om te gaan én iedereen ruimte te bieden voor plezier en groei. Ik wil graag mijn bijdrage

leveren aan een korbalvereniging waarbij iedereen zich ‘in veilige handen’ voelt. Je kunt contact met
mij of Gerrit zoeken als je wilt dat we meedenken als er zich een nare situatie heeft voorgedaan die
je niet direct durft te bespreken met de betrokken mensen. Ik zal rustig, serieus en weloverwogen
met je meedenken en samen met je zoeken naar een oplossing.
Met sportieve groet,
Trienke Scheper

KOMBIFIT
Voor 40-plussers heeft Devinco het sport- en beweegprogramma KombiFit. Dit is bedoeld voor
mensen die niet willen meedoen aan de korfbalcompetitie, maar wel graag sportief bezig willen zijn.
KombiFit is gericht op sporters/niet-sporters vanaf een jaar of 40, maar daar zijn we niet strikt in.
Vooral de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom! KombiFit staat voor samen gezellig
sporten. Niet alleen korfbal, ook andere sporten komen aan bod. De deelnemers geven aan wat ze
leuk vinden en bepalen samen het programma.
KombiFit is opgezet in samenwerking met de korfbalbond KNKV en het Deventer Sportbedrijf.
Devinco heeft allerlei sportmaterialen, zoals speedminton (een vorm van badminton), knotshockey
met doeltjes, een volleybalnet, een trim-fitness-parcours en nog meer.
De trainingen plaats op de woensdagavond 19.00 tot 20.00 uur bij Devinco op sportpark Rielerenk.
Meer informatie: Lekker sporten in een ongedwongen sfeer? Meld je aan bij Anne van der Spek of
op en doe mee!

Agenda

Zaterdag 09 april 2022
Laatste zaalwedstrijden en play-offwedstijden S1, S2 en A1
Maandag 11 april 2022
Bestuursvergadering
Zaterdag 16 april 2022
Play-off wedstrijden S1, S2 en A1
Dinsdag 19 april 2022
Start veldtrainingen
Zaterdag 23 april 2022
Start veldcompetitie voorjaar 2022
Zaterdag 23 april 2022
Filmavond jeugd
Maandag 09 mei 2022
Bestuursvergadering
Donderdag 26 mei 2022
Tien Toernooi
Maandag 13 juni 2022
Bestuursvergadering
Vrijdag 1 t/m Zondag 3 juli 2022 Jeugdkamp
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