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Ontwikkelingen Marke Zuid 
 
Ledenbijeenkomst en ALV op maandag 3 april 



 

We gaan deze maand de slot van de zaalcompetitie in. Daarna gaan we weer richting ons veld. Dat 
brengt ons bij ontwikkelingen rondom de Marke Zuid. Nadat het enige tijd stil is geweest, zijn er 
nieuwe ontwikkelingen voor de verhuizing naar de Marke Zuid. De gemeente Deventer komt op 
maandag 3 april as. een toelichting geven op het plan voor de sportaccommodatie Marke Zuid 
(sporthal en velden). De gemeente vraagt ons (Devinco) vervolgens om een definitief besluit over de 
verhuizing te bevestigen. In eerdere ALV’s is al de intentie uitgesproken dat we dat willen, maar een 
onomkeerbaar besluit komt nu dichterbij. Op de ALV van 3 april, die aansluitend op de toelichting van 
de gemeente plaatsvindt, ligt dat besluit dan ook voor. We informeren jullie binnenkort nader over het 
programma voor de bijeenkomst en de ledenvergadering op 3 april. Dit komt mogelijk in een extra 
nieuwsbrief in de loop van de maand maart. Noteer de datum alvast in je agenda. 
Bestuur KV Devinco 
  

 

 
 

Nieuwe trainer Devinco voor seizoen 2023-2024 
 
Begin januari werd duidelijk dat Devinco voor het seizoen 2023-2024 op zoek moest naar een nieuwe 
trainer. Binnen 2 maanden kan het bestuur van Devinco mededelen dat ze een nieuwe trainer heeft 
gevonden voor de hoofdmacht van de club voor het komende seizoen. Een trainer met naam en faam, 
die het korfbalbloed door zijn aderen heeft stromen. Zijn naam: Jan Willem Beekhuizen. 

 
 
Jan Willem, momenteel trainer van NRC ’22 uit Enschede, en Devinco kwamen begin februari met elkaar 
in contact. Er volgden gesprekken met de technische commissie, een aantal selectiespelers en de 
voorzitter. Het gevoel over de samenwerking werd tijdens deze gesprekken steeds beter en half februari 
was alles rond! Op woensdagavond 22 februari 2023 zijn  handtekeningen gezet onder een eenjarig 
contract met wederzijdse intentie en afspraken voor een 2e jaar.  
 

“we willen beter worden” 
selectiespelers Devinco 

 
Het was met name het gevoel wat de doorslag gaf. “In welke klasse Devinco speelt is voor mij van 
ondergeschikt belang. Ik heb gesproken met een aantal selectiespelers en gevraagd wat zij wilden en in 



plaats van te roepen dat ze naar de 1e klasse willen, vertelden zij mij dat ze beter willen worden. Dat 
vind ik mooi”. Ook zoekt Jan Willem duidelijk de uitdaging, ruimte om te verbeteren en die denkt hij te 
kunnen vinden bij Devinco. 
 
Jan Willem is een voormalig Korfbal League speler. Zo is hij meerdere malen met Oost Arnhem 
landskampioen geworden en heeft met DOS-WK 1 jaar Korfballeague gespeeld. Als trainer heeft hij 
furore gemaakt bij onder andere AKC Almelo, TOP Vroomshoop, NKC ’51 Nijverdal en HKC Hengelo. Jan 
Willem is woonachtig in Vroomshoop, is 48 jaar, heeft een levenspartner en 2 zoons die voetballen en 
turnen. Hij houdt van gezelligheid en is ook voorstander van een “derde helft” met zijn team. Daar zit 
hij bij Devinco ook aan het juiste adres. 
 
Rien Prinsen (voorzitter Technische commissie) en Willem Scheper (voorzitter) zijn erg verheugd met de 
komst van Jan Willem en zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. 

 

 
Support Devinco 1 
Zaterdag 11 maart speelt Devinco 1 uit in Delden tegen Zwart Wit 1. Een belangrijke wedstrijd voor 
lijfsbehoud in de 2e klasse. Steun ons eerste en kom hen aanmoedigen. De wedstrijd begint om 17.20 
uur in Sporthal de Mors in Delden! 
 

Veldcompetitie voorjaar 2023 
Verhuizing materialen van zaal naar veld 
In de week van 2 tot 5 april worden alle materialen van de verschillende sportzalen weer terug 
verhuisd naar het veld. Om deze reden kan er deze dagen nog niet getraind worden op het veld.  
Vanaf donderdag 6 april as kunnen alle teams weer op het veld trainen. Meer informatie over de 
trainingstijden volgt nog. 
 

Vacature Scheidsrechterscommissie  
In de vorige nieuwsbrieven hebben ook al enkele updates vermeld gestaan, maar helaas hebben we 
nog niemand gevonden voor de scheidsrechterscommissie. Voor het veldseizoen heeft de 
scheidsrechterscommissie ook weer de belangrijke taak om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter 
aan te wijzen. Een hele belangrijke en onmisbare taak, aangezien wedstrijden spelen zonder 
scheidsrechter erg lastig wordt. Wie wil de scheidsrechterscommissie versterken en ervoor zorgen dat 
alle wedstrijden door kunnen gaan? 



 
Daarnaast worden alle wedstrijden in het wedstrijdkorfbal 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. Meld er geen scheidsrechter? Dan is het aan ons om 
hiervoor een scheidsrechter te regelen. 
Deze rol kan uiteraard vervuld worden door meerdere personen. Het zou heel fijn zijn als meerdere 
personen de rol willen vervullen, zodat je elkaar kunt helpen. Zo maken we het samen behapbaar. 
 

Vacature scheidsrechters wedstrijdkorfbal  
Devinco heeft momenteel 6 teams in het wedstrijdkorfbal. Voor iedere weekend hebben we dus 6 
scheidsrechters nodig. Afgelopen seizoen hebben we te weinig scheidsrechters geleverd, waardoor dit 
helaas sportieve én financiële gevolgen heeft. Zo hebben S3 en S2 beiden punten in mindering 
gekregen. Erg zonde, aangezien deze teams al met een achterstand aan het seizoen moesten 
beginnen. Daarbij hebben we ook een geldboete van €1300 gekregen. 
Goed nieuws! Remko Voordendag en David Israel hebben aangegeven als scheidsrechter in het 
wedstrijdkorfbal te willen fungeren. Top Remko en David! Door het aanbod van Remko en David zijn 
we nog op zoek naar 4 scheidsrechters in het wedstrijdkorfbal. Wie heeft interesse om naast Remko  
en David ook als scheidsrechter actief te willen zijn? Meld je dan via scheidsrechter@devinco.nl.  
Wil je eerst meer informatie wat het fluiten in het wedstrijdkorfbal precies inhoudt?  
Mark Broekman geeft je graag meer info. Hij is bereikbaar via: scheidsrechter@devinco.nl. 
 

Vacatures wedstrijdsecretariaat  
Jarenlang hebben Jolanda Wilkens en Marjolein Vos zich samen met Jorien Pol ingezet voor het 
wedstrijdsecretariaat. Dit seizoen maken Jolanda en Marjolein af, maar voor volgend seizoen zoeken 
we twee opvolgers! Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt onder andere het contact met de bond 
inzake het wedstrijdprogramma en wedstrijdwijzigingen, onderhoudt contacten met andere 
verenigingen over (verzoeken tot) wedstrijdwijzigingen. Wil je meer info over wat de rol binnen het 
wedstrijdsecretariaat inhoudt of wil je je direct aanmelden? Mail dan vooral naar 
wedstrijdsecretariaat@devinco.nl of meld je bij de TC.  
Jolanda en Marjolein, bedankt voor de vele jaren werk op het wedstrijdsecretariaat! 
 

Vragenlijst volgend seizoen  
Ieder jaar vragen we ieder lid van Devinco of je volgend jaar wil (blijven) korfballen en welke taken je 
bereid bent om daarnaast te doen. We hebben al veel inzendingen ontvangen, maar nog niet van 
iedereen zijn of haar voorkeur doorgestuurd gekregen. Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Vul 
hem voor 3 maart in, zodat de TC bezig kan met de indeling voor het seizoen van 23/24. 
 

Oefenwedstrijden veldseizoen  
In het weekend van 15 april zijn er oefenwedstrijden voor verschillende teams. De concrete invulling 
hiervan wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt en met jullie gecommuniceerd. 

 
Kangoeroegames: wie helpt ons? 
Op vrijdag 21 april organiseren we in de ochtend weer de Kangoeroegames op het veld van Devinco. 
Natuurlijk hebben we voor de Kangoeroegames tussen de 15-20 vrijwilligers nodig om het tot een 
groot succes te maken. Vrijwilligers zijn nodig als klaarzetten van de spellen, spellen begeleiden en 
voor de bardienst. 
Wanneer je een maatschappelijke stage moet doen, dan kan je vrij krijgen van school. Dus meld je snel 
aan als vrijwilliger, door te mailen naar kangoeroeklup@devinco.nl  
Lotte Schoonewille en Tessa Top 
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AC zoekt versterking! 
Naast allemaal leuke dingen, zijn er vanuit de AC ook uitdagingen. Ralph heeft besloten zijn functie 
binnen het team neer te leggen omdat hij gaat verhuizen. Wij zoeken daarom versterking. Vind jij het 
leuk om nieuwe ideeën uit te werken en activiteiten vorm te geven, vraag dan meer informatie bij één 
van de commissieleden. 
Mocht je het leuk vinden om te helpen maar is regelmatig bij elkaar komen geen mogelijkheid, dan kan 
je je wel opgeven voor onze vrijwilligerspoule, mocht er dan een specifiek evenement komen, waar jij 
je voor wilt inzetten, dan bellen we je. Meld je aan via: activiteiten@devinco.nl. 
We kijken natuurlijk ook vooruit! Zet deze data alvast in je agenda: 
Vrijdag 24 maart:                        Wijnproeverij 
Vrijdag 30 juni – Zondag 2 juli: Kamp 2023 
 

 
 

Salland Sponsoractie levert 1040 euro op 
De actie met Salland zorgverzekering heeft dit jaar weer een prachtig bedrag opgeleverd van maar 

liefst € 1.040,00! Devinco gaat dit geld besteden aan het opleiden van scheidsrechters die externe 

wedstrijden gaan fluiten voor Devinco. Dank aan alle leden die bij de keuze van een zorgverzekering 

ook aan Devinco hebben gedacht. De cheque is in ontvangst genomen door de spelers van Devinco B2. 

Bekijk hier het filmpje: Uitreiking cheque Salland Clubactie KV Devinco - YouTube 
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Opzetten Sponsorcommissie 
Binnen Devinco was er geen actieve Sponsorcommissie meer.  Heel blij zijn we dan ook met het 
nieuws dat Paul Vos aangeboden heeft ons te helpen bij het verbeteren en opzetten van een nieuwe 
sponsorcommissie.  
Paul stelt zich kort even voor: 
 
Hallo leden van Devinco, 
Ik ben Paul Vos, vader van Nina en Cato en man van Jantien. 
Op mijn 41e ga ik jullie helpen bij het verbeteren en opzetten van een nieuwe sponsorcommissie. 
 
Hierbij ga ik de komende tijd bekijken wat de wensen van ons bestuur, leden en vrijwilligers is. 
De komende tijd kan het zijn dat ik contact met u opnemen voor 1 van deze doelen. 
 

Korfbalmagazine 
Op de hoogte willen blijven van alle nieuwtjes op korfbalgebied? Lees dan het korfbalmagazine! Hierbij 
de link naar de laatste editie: https://magazine.knkv.nl/knkv-magazine-2-seizoen-2022-2023/ 

 
 

 

Agenda 
Maandag 20 maart 2023                           Bestuursvergadering 
Vrijdag 24 maart 2023                               Wijnproeverij 
Maandag 03 april 2023                              Extra ALV over de Marke Zuid 
Zaterdag 15 april 2023                               G-korfbaltoernooi 
Vrijdag 21 april 2023                                  Kangoeroegames 
Zaterdag 22 april 2023                               Start voorjaarscompetitie veld 
Vrijdag 30 juni t/m Zondag 2 juli 2023    Kamp 2023 
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