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Van het bestuur
Beste leden,
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de play offs om promotie in de verkorte zaalcompetitie.
De wedstrijden van ons vlaggenschip voegen we toe aan het rijtje van hoogtepunten van onze mooie
vereniging. Over twee matches trokken de roodwitten uit Wezep net aan het langste eind, waarin

enkele centimeters en seconden beslissend bleken. Naast de teleurstelling, die er wezen mag en
moet, is er plaats voor trots op het eerste.
In de komende ALV (ledenvergadering) die we hebben gepland op woensdag 6 juli 2022 in het
Middenvak zullen we jullie bijpraten over de verhuizing. Tevens presenteren we een schets van het
beleid, dat de komende drie jaar - hopelijk de periode tot aan de gang naar de Marke Zuid - gevoerd
kan worden. Een ruwe schets: vanzelfsprekend is het aan de leden en aan het nieuwe bestuur om
daar invulling aan te geven.
Het veldseizoen is begonnen! Gauw tot ziens op en om de velden aan De Rielerenk…
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. In de komende
nieuwsbrieven volgt meer informatie en zullen de stukken per mail gedeeld worden.

NIEUWS VAN DE TC
Oefenwedstrijden 12 mei
Donderdag 12 mei zijn er twee oefenwedstrijden op onze accommodatie. Om 19:15 spelen zowel de
A1 als de A2/A3 tegen KVZ. Hierbij het verzoek aan de overige teams die dan trainen om rekening te
houden met de veldbezetting.

Fluiten voorjaar
Maurits en Mark hebben voor alle competitiewedstrijden een scheidsrechter aangewezen. Deze
wedstrijden kan je vinden in je persoonlijke programma in de KNKV-app. We hebben het schema
hieronder ook vermeld. Tevens krijg je een paar dagen van tevoren een mail. Niet te missen dus.
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zoek dan zelf vervanging en geef dit door aan
scheidsrechter@devinco.nl.
Datum
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
21-5-2022

Tijd
10:45
10:45
11:45
12:00
12:50
14:15
10:00

Thuisteam
Devinco E1
Devinco F1
Devinco D2
Devinco G2
Devinco D1
Devinco A3
Devinco E2

Uitteam
Rood-Wit E2
Amicitia F3
DOS Kampen/Veltman D2
Devinco G1
KVZ D1
Regio '72 A1
SEV E1

Scheidsrechter
Wilkens, L. (Leanne)
Bles - Mars, M. (Minouche)
Lagerweij, D (Daniel)
Wissink, M.T.A. (Matthijs)
Agema, F (Fokko)
Voordendag, R. (Remko)
Essen, N. (Noud) van

21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
11-6-2022
11-6-2022
11-6-2022
11-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022

10:00
11:15
13:15
14:30
16:00
10:00
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
11:40
12:45
14:00
14:00
10:00
10:00
11:15
12:15
13:30
15:00
16:45

Devinco F1
Devinco D1
Devinco C1
Devinco 4
Devinco B2
Devinco E1
Devinco E3
Devinco A3
Devinco D2
Devinco A2
Devinco 5
Devinco D1
Devinco D2
Devinco E1
Devinco F1
Devinco E2
Devinco E3
Devinco C1
Devinco B2
Devinco 4
Devinco 5
Devinco A2

SDO (W) F1
ODIK D1
Rheko C1
Regio '72 3
Olympus '58 B2
Apeldoorn E1
ODIK E7
Diderna/Visser Sloopwerken A1
d'Ommerdieck D1
KVZ A2
WIKO 1
Spirit D1
Regio '72 D1
Sparta (Zw) E1
DOS-WK F3
Duko E1
Sparta (N) E4
Zwaluwen C1
KVZ B2
Olympia '22 2
Rheko 4
Olympia '22 A1

Horst, K. (Koen) ter
Wissink, M.T.A. (Matthijs)
Broekman, M (Mark)
Voordendag, R. (Remko)
Stevens, K (Kevin)
Wissink, M.T.A. (Matthijs)
Bles - Mars, M. (Minouche)
Udo, C (Christiaan)
Wissink, M.T.A. (Matthijs)
Voordendag, R. (Remko)
Andriesse, H C (Rico)
Dijk, M. (Maurits) van
Broekman, M (Mark)
Broekman, M (Mark)
Israel, D. (David)
Top, S (Stefan)
Flinkert, K. (Karien)
Vogd, S (Stefan)
Broekman, M (Mark)
Voordendag, R. (Remko)
Roelofs, A (Aniek)
Agema, M. (Matthias)

Heb je nog nooit/niet zo vaak gefloten en zou je graag begeleiding willen bij je wedstrijd of een korte
uitleg over de belangrijkste aandachtspunten? Laat het ons dan zeker weten via
scheidsrechter@devinco.nl of persoonlijk. Wij gaan dan ons uiterste best doen om 1 van onze
ervaren begeleiders te regelen voor je.
Groet Maurits en Mark
Nieuwe datum DEF Toernooi
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

Activiteiten gaan door
Twee geweldige films uitgekozen door de AC werden vertoond tijdens een gezellige zaterdagavond.
Croods 2 en Johnny English Strikes again gaven voor de jeugd een avondvullend programma waarin
er vol spanning werd meegeleefd met de Croods-family of gelachen om de gekke grappen van de
gestoorde spion. Een filmavond zou natuurlijk niet compleet zijn een snackje en een drankje
waarmee het bioscoop gevoel helemaal compleet was. Samengevat een leuke avond vol spanning,
avontuur en gezelligheid.
Nog belangrijk om te weten:
Donderdag 26 mei - tientoernooi. Houd de social media kanalen en website in de gaten.

Weekend 1, 2, 3 juli - KAMP. - Zorg dat het in de agenda staat.

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. 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
6. 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

Bar- en keukendiensten
Dringende oproep voor bar- en keukendiensten op de zaterdag(middag)en: De kantinecommissie is
nog steeds op zoek naar versterking. Maar ook zoeken we mensen die dan niet in de commissie
willen, maar wel af en toe achter de bar en/of in de keuken willen helpen. Het is zo urgent, dat nu
dreigt dat we bij de eerste 2 zaterdagen dat 1, 2 en 3 thuis spelen (14 en 21 mei) de bar (en in ieder
geval de keuken) niet open kunnen. Dat kan/mag toch niet? Meld je aan in je app, of stuur een
berichtje naar Anne of Gertjan of een mail naar: kantine@devinco.nl , maar laten we dit met zijn
allen oplossen!

Schoonmaakhulp kantine gezocht!
Wij zoeken nog een hulp bij de schoonmaak van het Middenvak. Wil jij af en toe op zondagochtend
helpen ons middenvak tip top in orde te maken en wil je hier een zakcentje mee verdienen?
Meld je dan bij Anne van der Spek. Mail naar kantine@devinco.nl

Agenda
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
Woensdag 6 juli 2022
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zaterdag 03 sept 2022
Devinco DEF toernooi
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