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VAN HET BESTUUR 
Aankondiging ALV 19 november 2021 
 
Het bestuur schrijft op vrijdag 19 november as een Algemene Ledenvergadering uit. Deze start 
om 19.30 uur en zal weer digitaal via ZOOM plaatsvinden. Eind van de week zullen de stukken 
en Zoomlink per mail worden verstuurd. 

 

Wie krijgt dit jaar de Dinie Uit den Bogaard Prijs? 

Zoals jullie zien op de foto is het bord vol. 21 Toppers die zich op welke manier dan ook extra 
inzetten voor de club. En daar zijn we oprecht trots op. Zonder vrijwilligers zijn we als club 
nergens. Uiteraard laten we een nieuw bord maken en gaan we zeker door met deze prijs! 

Deze prijs is voor de vrijwilliger die het afgelopen jaar zich bijzonder heeft ingezet. 

Wie was extra actief het afgelopen jaar? Voor of juist achter de schermen? Het gaat er vooral 
om wie vind jij dat wij als Devinco eens extra in het zonnetje gezet moet worden? 

En dan ook nog een hele gekke periode met Corona. Ondanks dat er veel stil lag, is er ook 
zeker wel veel gebeurd. 

Voor mensen die altijd heel veel doen is er een benoeming tot lid van verdienste, daar is deze 
prijs niet voor bedoeld. Maak het ons moeilijk en nomineer jouw kandidaat met daarbij een 
motivatie waarom juist deze persoon dit moet krijgen en stuur dit naar: 
secretariaat@devinco.nl!  

Op de ALV van 19 november as. reiken we de prijs uit! 

  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Informatie van de TC 
Aangepaste tijden zaaltrainingen 
Eerder deze maand hebben we de tijden van de zaaltrainingen 2021-2022 doorgegeven in een extra 
nieuwsbrief. In reactie daarop hebben we van verschillende kanten op constructieve wijze (waarvoor 
dank!) feedback gekregen. Zoals aangegeven, zouden we naar deze feedback kijken, in de hoop dat 
we wat met die feedback zouden kunnen. Daarnaast hebben we bij het Sportbedrijf Deventer nog 
een extra zaaluur weten los te peuteren in Het Vlier. Dit alles heeft geleid tot een aangepast rooster. 
Ook dit rooster is niet ideaal. Natuurlijk hadden we meer uren gewild, allemaal aansluitend aan 
elkaar en zoveel mogelijk in 1 sporthal (Keizerslanden). Dat kan helaas niet. We hebben dan ook niet 
alle gewenste aanpassingen kunnen doorvoeren.  
Met het doorvoeren van de wijzigingen is ook een enkel nieuw knelpunt ontstaan. Zo blijft het een 
lastige puzzel waarin we het niet voor iedereen optimaal kunnen maken.  
 
Het rooster van de zaaltraining gaat in op maandag 1 november 2021. Inmiddels hebben we 
begrepen dat door proefwerkweken, tentamens, etc. sommige trainingen in de eerste week van 
november niet doorgaan. Jullie worden daarover in de eigen team-app geïnformeerd. Zonder bericht 
in de team-app, gaat de training door! 
 

Trainingsschema zaal 

Dag Tijdstip Teams Sporthal 

Maandag 20.00-21.00 S4, A2 (even week), A3 
(oneven week) 

Sporthal Keizerslanden 

Maandag 21.00-22.30 S3, S5 en Midweek Sporthal Keizerslanden 

Dinsdag 18.00-19.00 F1, E3 Sporthal Keizerslanden 
(kleine zaal) 

Dinsdag 18.00-19.00 D2, E1, E2 Sporthal Keizerslanden 

Dinsdag 18.00-19.00 D1, C1, B2 Sporthal De Kroon 

Dinsdag 20.00-21.00 A1, B1 Sporthal Het Vlier 

Dinsdag 21.00-22.30 S1, S2 Sporthal Keizerslanden 

Woensdag 19.00-20.00 G1, G2, Kombifit Sporthal Keizerslanden 

Woensdag 20.00-21.00 Midweek (S4 en S5 bij 
uitwedstrijden Midweek) 

Sporthal Keizerslanden 

Donderdag 18.00-19.00 E1, E2 Sporthal Keizerslanden 
(kleine zaal) 

Donderdag 18.30-19.30 D1, D2 Het Vlier 

Donderdag 19.30-20.30 A2, B2 Sporthal Het Vlier 

 



 

Oefenwedstrijden schema zaal 

Er worden volop oefenwedstrijden gespeeld in voorbereiding op het zaalseizoen. Hierbij het 
aangevulde wedstrijdschema. Mochten er nog verder wedstrijden aan het oefenprogramma worden 
toegevoegd, dan worden jullie daar in de aparte teams-app over geïnformeerd. 

Datum Aanvang Wedstrijd Locatie 

6 november 18.15 DVO A3 Devinco A1 Bennekom 

13 november 14.30  Devinco F1 Odik F1 Keizerslanden 

 15.30  Devinco D2 DOS WK D1 Keizerslanden 

 16.35 Devinco C1 Odik C2 Keizerslanden 

 17.40 Devinco B2 DOS WK B1 Keizerslanden 

 18.45 Devinco B1 DOS Kampen B1 Keizerslanden 

 10.00 HKC Hengelo E1 Devinco E1 Sporthal OSG 

 10.00 HKC Hengelo E2 Devinco E2 Sporthal OSG 

 13.15 Unitas D1 Devinco D1 Sporthal De Sypel 

 16.20 HKC Hengelo S4 Devinco S4 Sporthal OSG 

 16.20 KVZ S6 Devinco S5 Hanzehal  

 16.30 KV Wageningen S4 Devinco S2 Sportcomplex het Binnenveld 

 17.30 HKC Hengelo S3 Devinco S3 Sporthal OSG 

 17.45 KV Wageningen S3 Devinco S1 Sportcomplex het Binnenveld 

17 november 20.00 Devinco MW1 Hellas ’63 MW1 Keizerslanden 

20 november 09.15 Amicitia F1 Devinco F1 SP-hal 

Donderdag 19.00-20.00 B1, C1, A3 Sporthal Keizerslanden 

Donderdag 20.00-21.00 S3, A1 Sporthal Keizerslanden 

Donderdag 21.00-22.30 S1, S2 Sporthal Keizerslanden 

Zaterdag 10.00-11.00 Kangoeroe Sporthal Keizerslanden 
(kleine zaal) 



 10.15 Amicitia E3 Devinco E3 SP-hal 

 10.15 Amicitia E2 Devinco E2 SP-hal 

 10.15 Amicitia E1 Devinco E1 SP-hal 

 11.15 Amicitia A2 Devinco A2 SP-hal 

 13.30 Amicitia D2 Devinco D2 SP-hal 

 14.30 Amicitia D1 Devinco D1 SP-hal 

 15.10 Hellas ’63 A1 Devinco A1 Sporthal de Brake Nunspeet 

 15.10 Devinco A3 ASVD A2 Keizerslanden 

 15.30 Amicitia C2 Devinco C1 SP-hal 

 16.20 Devinco S2 DVO S5 Keizerslanden 

 16.30 Amicitia B2 Devinco B2 SP-hal 

 17.30 Amicitia S3 Devinco S3 SP-hal 

 17.30 Devinco S1 DVO S4 Keizerslanden 

 18.00 Amicitia S4 Devinco S4 Stamper 

 19.15 Amicitia S5 Devinco S5 Stamper 

 15.10 Hellas ’63 A1 Devinco A1 Sporthal de Brake Nunspeet 

23 november 19.00 KVZ B1 Devinco B1 Hanzehal  

 

 

Activiteitencommissie 
De agenda van de Activiteiten Commissie is weer lang. Druk met de voorbereidingen op al het leuks 
wat de komende tijd op de agenda staat. Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief uit is gestuurd is DARK-
VINCO al geweest. Voor herhaling vatbaar? Dat is een verrassing voor volgend jaar. 
 
In de tussentijd willen we niet stilzitten en zijn we voorbereidingen aan het doen voor de komende 
paar maanden. Op zaterdag 13 november as. willen we het clubhuis opengooien en iets leuks doen 
voor de senioren.  
Daarnaast staan er natuurlijk in de kerstperiode diverse events op de kalender die we nog niet 
kunnen bevestigen. We krijgen daarbij ook veel hulp van het bestuur en andere actieve leden. 
 
Wij weten in ieder geval zeker dat we weer een leuk zaalseizoen tegemoet gaan waarin wij als AC 
ons voor iedereen gaan inzetten om ook buiten korfbal te laten zien wat een leuke vereniging we 
zijn. Houd onze social media kanalen, de website en deze nieuwsbrief goed in de gaten. Informatie 
zal ook gedeeld worden in de team-apps. 



  

 

Fotografen gezocht 
Van veel wedstrijden worden mooie en professionele foto’s gemaakt door Wim Dorgelo. Wim kan  
niet bij alle wedstrijden van de Devincoteams tegelijk zijn. Wij zoeken daarom enthousiaste mensen 
om hier bij te helpen. Vind jij fotograferen leuk? Leg je graag korfbalwedstrijden met je fotocamera 
(dus niet met telefoon) en wil je af en toe beeldverslag doen van wedstrijden van Devinco? Dan 
zoeken wij jou. Meer informatie en aanmelden kan bij de communicatiecommissie Christa, Hans of 
Anita. Makkelijk te bereiken via: communicatie@devinco.nl 
 

Wedstrijdbal  
Met ingang van dit zaalseizoen willen we de sponsoring van de wedstrijdbal invoeren. De 
wedstrijdbal pronkt bij alle thuiswedstrijden van Devinco 1 in onze thuishal Sporthal Keizerslanden 
met daarbij de naam van de sponsor prominent in beeld. Weet jij een bedrijf die de wedstrijdbal wil 
sponsoren of misschien heb je een eigen bedrijf en wil jij dit doen? Dat kan! Voor 50 euro sponsor jij 
of je bedrijf de wedstrijdbal bij een wedstrijd van Devinco 1. 
Geen bedrijf, ken je geen bedrijf maar wil je de wedstrijdbal wel sponsoren bijvoorbeeld als 
vriendengroep, familie of team? Dan kan natuurlijk ook! Meld je snel bij de communicatiecommissie: 
communicatie@devinco.nl. 
  

Schoolkorfbaltoernooi 2021 een succes! 
Afgelopen maand hebben we een groter dan grootst toernooi neergezet. 
Met een andere insteek hebben we de scholen benaderd en onze jeugdleden ingezet als 
ambassadeurs van de sport. Alle DEF spelers kregen uitnodigingen en posters mee voor op school. 
En we kunnen vaststellen dat dat ene geweldig idee was. Maar liefst 60 teams deden mee! 
 
Ook hebben we voor het eerst een competitie neer gezet voor de groepen 3/4 en dat werd goed 
ontvangen. Het was wel even spannend of we genoeg scheidsrechters kregen, maar ook dat was in 
orde! 
 
We willen alle vrijwilligers bedanken die hebben meegewerkt! Voor en achter de schermen. En er 
zijn inmiddels al een aantal kinderen aan het meetrainen of sommige starten in de zaal. Dan kan je 
spreken van een geslaagde dag toch? 
 
Heb jij nog iets wat we zouden kunnen aanpassen ? We horen graag de Feedback om volgend jaar 
nog groter toernooi neer te zetten. Mail jouw feedback naar schoolkorfbal@devinco.nl 
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Kantine commissie 

Eindelijk mochten we weer aan de slag, maar helaas nog wel beperkt. De trainingen gingen van start 
en wij hebben de “Kantine to go” geopend. Elke trainingsavond was er de mogelijkheid om toch een 
consumptie te gebruiken op het terras. Gelukkig werkte het weer alle weken goed mee. 
Op de zaterdagen is de kantine geopend voor afhaal en ook dat verliep prettig. 
Door deze methode hebben we ook nieuwe gezichten bij de bardienst. 
We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan zijn/haar steentje heeft bijgedragen. 
 
We gaan nu overwinteren in de sporthal en vanaf maart willen wij ook de Daghap weer op starten. 
We willen bij deze een oproep doen aan de leden/ouders wie het leuk vindt om dit een zaterdag te 
verzorgen. Mail naar kantine@devinco.nl 
Dan gaan we daarna samen om de tafel zitten en verdelen wende zaterdagen en stemmen we het 
menu ook af. 
Vanaf het voorjaar worden ook de kantinediensten en taken aangepast. Tot 12 uur doen 2 personen 
de bardienst. Vanaf 12 uur worden dat er 3 en dan komt ook de keuken erbij. 
Marja en Gé gaan met pensioen en alleen nog langs de lijnen en aan de bar genieten. We zijn beide 
dames enorm dankbaar voor alle jaren friet en broodjes! Nu is het tijd voor verjonging dus gaan we 
samen aan de slag! 
 
Ook Sybald Agema stopt met zijn vrijwilligers werk in de kantinecommissie. Sybald zorgde jaren voor 
het voorraadbeheer. Zo stonden we nooit droog bij de trainingen en wedstrijden. 
Sybald dank voor al je werk! Gertjan gaat voorlopig de taak van Sybald overnemen. 
 
We willen als kantinecommissie graag verjongen. We zijn daarom ook op zoek naar commissie leden. 
Wie komt ons team versterken? Mee denken over de kantine, menukaart, inplannen van 
bardiensten alle ideeën zijn welkom. Meld je aan bij kantine@devinco.nl 
Kunnen we daarna de taken onderling verdelen. 
 

 
  
 

    Agenda 

 

Maandag 01 november 2021                  Start zaaltrainingen 
Zaterdag 06 november  2021                  Oefenwedstrijd A1                 
Maandag 08 november 2021                  Bestuursvergadering 
Zaterdag 13 november 2021                   Oefenwedstrijden 
Zaterdag 13 november 2021                   Activiteitenavond Senioren 
Vrijdag 19 november 2021                      Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Zaterdag 20 november 2021                   Oefenwedstrijden 
Zaterdag 27 november 2021                   Start zaalcompetitie 2021-2022 
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