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Van het bestuur
Beste leden,

Het veldseizoen is in volle gang en het doet ons goed elkaar weer op het Middenvak te treffen.
Verschillende teams doen goed mee in hun competitie. Het tientoernooi op Hemelvaartsdag had
een grote opkomst en was een succes. Ook het kamp zit er weer aan te komen. Het bestuur wenst
onze jeugd en de begeleiding alvast veel plezier! Op woensdag 6 juli vindt onze ledenvergadering
plaats. Zet je die in je agenda?
Namens het bestuur, Matthijs Rademaker

AANKONDIGING ALV
De ALV (Algemene Ledenvergadering) van Devinco staat gepland op woensdag 6 juli 2022. Ieders
aanwezigheid is gewenst. De ALV start om 19.30 uur in het Middenvak, inloop vanaf 19.00 uur. De
stukken voor de ALV zullen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering gemaild worden.

DRINGENDE OPROEP: VOORZITTER GEZOCHT
Wij zoeken een nieuwe voorzitter! Zoeken wij jou?
Matthijs Rademaker, onze huidige voorzitter, heeft laten weten aan het einde van dit seizoen te
stoppen als voorzitter van Devinco. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe enthousiaste
voorzitter met ingang van het seizoen 2022/2023.
Bij deze nogmaals een dringende oproep als je interesse hebt in een leuke bestuursfunctie bij onze
mooie club.
De voorzitter maakt deel uit van het bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaalt
het beleid (verenigings- en technisch beleid) in samenspraak met de diverse commissies. De
voorzitter van Devinco heeft hierin een voortrekkersrol en bewaakt het beleid en de geformuleerde
uitgangspunten.
Als voorzitter van Devinco zijn jouw hoofdtaken:
• Leidinggeeft aan de algemene vergaderingen en de vergadering van het bestuur en de leden.
• Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van
• bestuurswerkzaamheden. Mede opstellen van en bewaken van verenigings- en technisch
beleidsplan, budget en begroting.
• Hij/Zij is klankbord voor bestuursleden, commissieleden, ouders en trainers. En vertegenwoordigt
Devinco naar en binnen en buiten. Gezien de ontwikkeling van onze vereniging en het op termijn
verhuizen naar een andere locatie zoeken wij een voorzitter die meer extern gericht is dan intern.
Wat heb jij ervoor nodig?
Affiniteit met de (korfbal)amateursport en beleidswerk. Organisatiebewustzijn, enige ervaring met
beleid en aansturen van vrijwilligers. Oprechte interesse in mensen.
Hoeveel tijd kost je dat?
4 tot 6 uur per week. De bestuursvergaderingen zijn maandelijks.
We horen graag of je geïnteresseerd bent! Neem dan contact op met een van de bestuursleden via
bestuur@devinco.nl. Telefonisch contact via Albert Jan Kooijman: 06-83 60 57 16. Ons aanspreken
op het veld kan uiteraard ook altijd.

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. 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
2. 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
3. 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
4. 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

NIEUWS VAN DE TC
Jeugdtrainersbijeenkomst
Op 26 mei 2022 is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle jeugdtrainers. Dit is georganiseerd
met als doel elkaar beter te maken en hierdoor meer oefenvormen te creëren voor de trainingen.
De ochtend begon om 11.00 uur met een presentatie samen met de zelfgemaakte koekjes van Vera
Verstrijden! Rond 11.20 uur kregen de jeugdtrainers een opdracht om een originele warming-up en
wedstrijdvorm voor te bereiden en dit aan elkaar te geven. De trainers waren creatief en het was erg
leerzaam voor iedereen! Als afsluiting was er een lunch voor de trainers. Het was een erg leuke en
leerzame ochtend.
Kevin en Jorrik

DEF Toernooi en oefendag op zaterdag 3 september 2022
Het DEF-toernooi is op 2e paasdag niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Het toernooi
is verplaatst naar zaterdag 3 september 2022. Noteer deze datum alvast. We hebben jullie hulp hard
nodig. Meld je aan via: deftoernooi@devinco.nl
Die dag is tevens een oefendag voor de Devinco teams. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels
gestart. Houd deze dag vrij!

Extra nieuwsbrief nieuwe seizoen 2022/2023
Medio juni verschijnt er een extra nieuwsbrief met informatie over de teamindeling voor het seizoen
2022/2023 en de start van het seizoen.

Bericht van de ledenadministratie
Teamindeling en lidmaatschap
Op dit moment wordt bij KV Devinco achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Zoals elk jaar willen we voordat de zomervakantie begint de teamindeling voor het
nieuwe seizoen publiceren.
Wij hopen natuurlijk dat iedereen, net als wij zelf, heel veel zin heeft in het nieuwe seizoen en niet
kan wachten tot het weer begint.
Als je toch besluit om na de zomer niet meer te korfballen, vragen we je om dat zo snel mogelijk te
laten weten.
De uiterste datum voor het opzeggen van je lidmaatschap is 14 juni. Opzeggen kan, via e-mail, bij de
ledenadministratie; Ledenadministratie@devinco.nl

DEVINCO KAMP: ALLE DAGEN FEEST
We gaan weer op kamp! Het kamp is van 1, 2 en 3 juli 2022 naar Hellendoorn. De ABC jeugd gaat op
de fiets, De DEF jeugd met de auto. De inschrijfformulieren voor het kamp zijn inmiddels
beschikbaar. Je kunt het formulier via je trainer krijgen. Het formulier is ook te downloaden via de
site: http://www.devinco.nl/.../nieuwsberichten/devinco-kamp-2022
Inleveren van de formulieren kan in de blauwe box die op de bar in de kantine staat. Dit kan tot en
met 7 juni as!
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen. Ga jij ook mee????

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

FOTO’S DEVINCO KORFBAL
Onze huisfotograaf Wim Dorgelo maakt regelmatig foto’s van wedstrijden en korfbalactiviteiten.
Deze worden op onze Facebookpagina geplaatst. Prachtige foto’s. Wim maakt de foto’s belangeloos
en met veel passie en plezier. We kunnen ons voorstellen dat je hartstikke trots bent wanneer er
een mooie actiefoto van jou is gemaakt en dat je deze wilt delen. Dit mag uiteraard. Wel willen we
hier enkele regels bij aangeven:
Plaatsen foto: Deel de foto zoals deze is geplaatst.
Bronvermelding: Tag de fotograaf: Wim Dorgelo of vermeld zijn naam.
Opvragen foto: Je kunt de originele foto ook altijd opvragen bij Wim. Mailadres: foto@devinco.nl

OPROEP MEEDENKEN VERNIEUWING WEBSITE DEVINCO
De website van Devinco is aan vernieuwing toe. Nu hebben wij als Communicatiecommissie wel wat
ideeën maar wij horen ook graag ideeën vanuit de club. Het is tenslotte een website van en voor ons
allemaal.
Wij zijn van plan een brainstorm avond te organiseren aan het begin van het nieuwe seizoen. Wij
zoeken dus clubleden (en ouders van clubleden) met frisse ideeën hoe een website eruit moet
komen te zien. Wij vragen dus JOU om mee te denken. Als je interesse hebt, meld dat dan via
communicatie@devinco.nl
Wij vragen jou dan om alvast te kijken naar de huidige website. Wat moet anders, wat moet beter?
Wat mis je en wat is overbodig? Kijk ook eens naar websites van andere korfbalclubs en andere
sportclubs. Of naar websites van bedrijven. Doe inspiratie op, denk na over de website en zet alles
op papier. Met dit al jullie ideeën en ingevingen maken we een nuttige avond. Uitkomst is een
programma van eisen waar de website aan moet voldoen.
Maar dat is dan pas stap 1……
Wie heeft affiniteit met het maken van websites? Wie kent een MBO/HBO ICT-er die prachtige
websites kan bouwen of hierin een stage-opdracht of afstudeeropdracht ziet? Wie heeft goede
contacten met scholen in deze sector? Of wie maakt websites vanuit zijn of haar professie en wil dit
oppakken voor onze mooie club?
We zoeken geen “Hobby-Bob” of “Joomla-knutsel-koning” maar mensen die weten wat ze doen en
“onder water” prachtige dingen voor ons kan programmeren. Graag komen wij in contact met
geschikte kandidaten. Meld het ons via communicatie@devinco.nl .
Groet, Promotie en Communicatie Commissie, Anita, Christa en Hans.

Agenda
Dinsdag 07 juni 2022
Bestuursvergadering
Vrijdag 1 t/m Zondag 3 juli 2022 Jeugdkamp
Woensdag 6 juli 2022
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zaterdag 03 sept 2022
Devinco DEF toernooi + Devinco oefendag
Woensdag 12 okt 2022
Schoolkorfbaltoernooi
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