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Van het bestuur 
Beste leden, jeugdleden en ouders van Devinco,  

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de algemene ledenvergadering op: Woensdag 6 juli 2022 om 
19.30 uur in het clubhuis. Leden, jeugdleden (vanaf 15 jaar) en ouders zijn van harte welkom. Het 
clubhuis is vanaf 19.00 uur open. De ALV start om 19.30 uur. 



Waar gaan we het over hebben op deze ALV? Deze ALV staat in het teken van de begroting, 
benoeming nieuw bestuur en voortgang accommodatieplannen Marke Zuid. De stukken zijn reeds 
per mail aan alle leden verstuurd. 

De agenda is als volgt: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 november 2021 

6. Stand van zaken verhuizing 

7. Acties 2022-2025  

8. Begroting 2022-2023  

9. Contributies 2022-2023  

10. Samenstelling commissies en bezetting functies 2022-2023  

11. Samenstelling bestuur 2022-2023 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Wij hopen op een goede opkomst van leden, jeugdleden (vanaf 15 jaar) en ouders. Als je niet kan, 
stuur je dan een berichtje naar ? Graag ook speciale aandacht voor de vacatures in het bestuur en 
commissies voor het aankomende seizoen! We zijn onder andere nog op zoek naar een nieuwe 
voorzitter! We zien jullie graag woensdag 6 juli 2022 in het clubhuis van Devinco. 

Van de penningmeester 
 
In juli wordt ook weer de bondsbijdrage van de KNKV geïnd voor het nieuwe seizoen. Deze bijdrage 
wordt rond de 20e afgeschreven. 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE TC 
Trainingen 

De start van de trainingen voor de selectie S1, S2 en S3 wordt aan de spelers medegedeeld via de 

groeps-app die inmiddels is gemaakt. De start van de trainingen voor de overige teams is op dinsdag 

30 augustus 2022. 



De trainingstijden zijn: 

 
Aanvang 

dinsdag 

Aanvang 

donderdag 

F 18.00 uur Geen training 

E 18.00 uur 18.00 uur 

D 18.15 uur 18.15 uur 

C 19.00 uur 19.00 uur 

B 19.15 uur 19.15 uur 

A 19.15 uur 19.15 uur 

Selectie 20.30 uur 20.30 uur 

S4 Geen 

training 

20.15 uur 

S5 20.15 uur Geen training 

MW 20.15 uur Geen training 

 

Oefenwedstrijden 

In het onderstaande overzicht zijn de oefenwedstrijden opgenomen die inmiddels bekend zijn. Het 

kan zijn dat er nog een wedstrijd bij komt of een tijdstip verandert, dus houd de team-app in de 

gaten.  

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

15:30 Senioren 1 – Invicta/Frigro 1 

14:00 Senioren 2 – Invica/Frigro 2 

12:30 Dalto A3 – Devinco A1 

14:00 Devinco B1 – Rood Wit B1 

12:30 Devinco C1 – Hellas C1 

 

In de ochtend heeft Invicta/Frigro een training op ons veld 

 



 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

09.00 DEF-toernooi 

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) 

14:45 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) 

 

Informatieavonden ouders en trainers 

Aan het begin van het nieuwe seizoen worden er door de TC een avond georganiseerd voor ouders 

DEF, en een avond voor de trainers. 

De avond voor de ouders van DEF-jeugd is op dinsdag 6 september tijdens de training van de jeugd. 

Tijdens deze avond wordt allerlei informatie gegeven over het nieuwe seizoen, trainingen, etc. 

Uiteraard is er ook gelegenheid tot vragen stellen 

De avond voor trainers op donderdag 25 augustus. De exacte begintijd wordt nog doorgegeven. 

Tijdens de avond worden de onderlinge afspraken voor het komende seizoen besproken. Uiteraard 

is er ook op deze avond ruimte voor het stellen van vragen. De avond wordt verzorgd door Kevin. 

 

Scheidsrechtercoördinatie 

Het afgelopen veld- en zaalseizoen hebben weer veel scheidsrechters hun best gedaan om de 

wedstrijden eerlijk en goed te laten verlopen. Het is weer gelukt om alle wedstrijden door te laten 

gaan en de scheidsrechters zijn daar nu eenmaal essentieel voor! Wel 50 leden floten één of 

meerdere wedstrijden, in totaal werden meer dan 150 wedstrijden gefloten. Meer dan de helft 

daarvan kwam voor rekening van Rico, Remkco, Matthijs en onszelf. 

 

Wel is duidelijk dat we voor volgende seizoenen aan de slag moeten met het opleiden van meer 



scheidsrechters die ook extern kunnen en willen gaan fluiten. Afgelopen seizoen hebben we te 

weinig externe wedstrijden gefloten, waardoor Devinco naast een boete ook te maken krijgt met 

puntenaftrek voor sommige teams. We moeten dus veel meer externe wedstrijden gaan fluiten om 

in de volgende seizoenen boetes en puntenaftrek te voorkomen. 

 

We zullen samen met Rien actief mensen gaan benaderen waarvan wij denken dat ze dat kunnen, 

met de vraag of ze dat ook willen. Uiteraard mogen jullie je ook bij ons melden als je interesse 

hebt, wilt weten wat hier allemaal bij komt kijken, of als je hier andere vragen over hebt: 

scheidsrechterscommissie@devinco.nl. 

 

Mark en Maurits  

 

 

  

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: 

mailto:scheidsrechterscommissie@devinco.nl
mailto:kantine@devinco.nl


- 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 
 
 

 

SCHOOLKORFBAL TOERNOOI 2022 
Het schoolkorfbaltoernooi van 2021 was een groot succes en we hebben hier de nodige jeugdleden 
aan over gehouden. Ook in 2022 willen we het toernooi wederom houden en tot een succes maken. 
De datum is al bekend: Woensdag 12 oktober 2022. De scholen worden door ons volgende week 
geïnformeerd. Wel hebben we die middag hulp nodig in de vorm van scheidsrechter, 
wedstrijdsecretariaat, hulp in de kantine. Kunnen wij op jou rekenen? Laat het ons weten: 
schoolkorfbal@devinco.nl 
 
 

IMPRESSIE DEVINCO KAMP: ALLE DAGEN FEEST 
Wat een geweldig kamp hebben we gehad!!! 
We hadden heel wat in te halen en dat is ruimschoots gelukt! 
Alle feesten zijn gevierd, heel veel lol gehad.  Iedereen is weer moe en voldaan thuis.  
Dank aan alle vrijwilligers die het kamp mogelijk hebben gemaakt en dank aan jullie, alle 
kampgangers voor het geweldige weekend!  
Volgend jaar weer?  
 
Voor een impressie, klik op de link voor diverse foto’s en filmpjes: 
https://photos.app.goo.gl/z4NRU6EF9Vk3AxKM6 
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Agenda 
Woensdag 6 juli 2022                   Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Maandag 11 juli 2022                   Bestuursvergadering 
 
                                         VAKANTIE 
Donderdag 25 aug 2022              Trainersbijeenkomst 
Dinsdag 30 aug 2022                     Start veldtrainingen 
Zaterdag 03 sept 2022                  Devinco DEF toernooi + Devinco oefendag 
Dinsdag 06 sept 2022                    Ouderavonden jeugd  
Zaterdag 10 sept 2022                  Start najaarscompetitie  
Woensdag 12 okt 2022                 Schoolkorfbaltoernooi 
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