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Van het Bestuur
Algemene Ledenvergadering 18 november 2022
De ALV is op vrijdag 18 november 2022, aanvangstijd: 19.30 uur. Wij hopen op een goede opkomst.
De agenda en stukken voor de vergadering ontvangen jullie binnenkort per mail. Aan de orde komt

o.a.. benoeming voorzitter en secretaris, jaarrekening, voortgang Marke Zuid, vrijwilligersbeleid,
uitreiking Dinie Uit den Bogaard prijs en nog andere onderwerpen.

Nieuwe kledinglijn bij Devinco
Zoals al aangekondigd via de Social Media er komt een geheel nieuwe kledinglijn bij Devinco. Als
gevolg hiervan is de verenigingsshop offline gezet. We willen niet dat er nu leden kleding koopt
terwijl half november de nieuwe lijn er is. Dat zou toch erg jammer zijn.
Op de ALV worden de kledingstukken in diverse maten gepresenteerd. Hierdoor kan je kijken,
passen wat fijn zit en daarna zelf bestellen bij de korfbalshop.nl in onze verenigingsshop.

Van de TC
Oefenprogramma zaalcompetitie 2022-2023

In november starten we in de zaal. Op zaterdag 12 november en zaterdag 19 november zijn er een
serie oefenwedstrijden gepland. Het programma is nog niet helemaal rond en zal in de volgende
nieuwsbrief nogmaals worden geplaatst. Wel hebben we voor de oefenwedstrijden veel
scheidsrechters nodig. Deze worden z.s.m. in de KNKV-app gezet zodat je kan intekenen!

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022
Thuis in Deventer (Sporthal Keizerslanden)
Tijd
Wedstrijd
21:45 uur
Devinco S1 – KV Apeldoorn S1
20:40 uur
Devinco S2 – KV Apeldoorn S2

Tijden onder voorbehoud
Tijden onder voorbehoud

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022
Thuis in Deventer (Sporthal Keizerslanden)
Tijd
Wedstrijd
09:30 uur
Devinco F1 - Regio F1
09:30 uur
Devinco E1 – Regio E1
09:30 uur
Devinco E2 - DOS WK E3
10:30 uur
Devinco D2 – DOS WK D1
11:30 uur
Devinco D1 – Sparta Zwolle D3
12:35 uur
Devinco B1 – Wit Blauw Kampen B1
13:40 uur
Devinco A1 – Dos Kampen A1
14:50 uur
Devinco S3 – Dos Kampen S4
16:00 uur
Devinco S5 – Wit Blauw Kampen S5
Uit in Hengelo (Sporthal CT Stork)
Tijd
Wedstrijd
12:00 uur
HKC C2 – Devinco C2
13:00 uur
HKC C1 – Devinco C1
14:00 uur
HKC B1 – Devinco B2
15:10 uur
HKC A1 – Devinco A2
16:15 uur
HKC S4 – Devinco S4
14:30 uur
Vriendenschaar S2 – Devinco S2
15:45 uur
Vriendenschaar S1 – Devinco S1
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022
Uit in Hengelo (Sporthal CT Stork)
Tijd
Wedstrijd
17:00 uur
HKC S4 – Devinco S3
Uit in Nijkerk (Sporthal Watergoor)
Tijd
Wedstrijd
09:00 uur
Sparta-Nijkerk F1 - Devinco F1
09:00 uur
Sparta-Nijkerk E1 - Devinco E1
09:00 uur
Sparta-Nijkerk E2 - Devinco E2
10:00 uur
Sparta-Nijkerk B1 - Devinco B1
11:15 uur
Sparta-Nijkerk A1 - Devinco A1

Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam

12:30 uur
13:45 uur

Sparta-Nijkerk S2 - Devinco S2
Sparta-Nijkerk S1 - Devinco S1

met schotklok

Thuis in Deventer (Sporthal Keizerslanden)
Tijd
Wedstrijd
13:55 uur
Devinco D2 – Sparta-Nijkerk D2
14:55 uur
Devinco D1 – Sparta-Nijkerk D1
15:55 uur
Devinco C2- Sparta-Nijkerk C2
16:55 uur
Devinco C1- Sparta-Nijkerk C1
17:55 uur
Devinco B2 – Sparta-Nijkerk B2
18:55 uur
Devinco A2 – Sparta-Nijkerk A2
20:05 uur
Devinco S4 – Sparta-Nijkerk S4
21:15 uur
Devinco S5 – Sparta-Nijkerk S5

Scheidsrechter in het wedstrijdkorfbal
Zoals in de laatste ALV verteld en in de laatste nieuwsbrieven vermeld, hebben we als vereniging
niet voldoende scheidsrechters in het wedstrijdkorfbal. De KNKV verwacht dat we per weekend 6
scheidsrechters leveren aangezien we 6 teams in het wedstrijdkorfbal hebben.
Afgelopen seizoen hebben we veel te weinig scheidsrechters geleverd, en dat heeft sportieve en
financiële consequenties:
• S2 heeft 2 punten in mindering gekregen voor het veldseizoen 2022-2023
• S3 heeft 1 punt in mindering gekregen voor het veldseizoen 2022-2023
• Een geldboete van EUR 1.300,00
We hebben veel mensen gevraagd of ze interesse hebben om als scheidsrechter in het
wedstrijdkorfbal actief te worden. Helaas heeft niemand hier positief op gereageerd. Dat betekent
dat we in het seizoen 2022-2023 wederom te weinig scheidsrechters leveren, en wederom
geconfronteerd gaan worden met een boete en puntenaftrek voor het seizoen 2023-2024.
Heb je wel interesse, maar ben je niet gevraagd: meld je aan via scheidsrechter@devinco.nl. Ben je
wel gevraagd, maar heb je je bedacht en wil je toch meedoen: meld je aan!! Devinco zijn we
samen!!!

Vacatures TC
Projecten/klussen
Vind je leuk om binnen de TC losse projecten te doen? Dan is dit een leuke job voor jou. Waar kan je
aan denken? Het maken van het trainingsschema voor de zaal en veld, het schrijven van de stukken
voor de nieuwsbrief, het inventariseren van welke leden in het nieuwe seizoen actief blijven als
spelend lid en vrijwilliger, etc. Het gaat om korte projecten/klussen met een duidelijk begin- en
eindmoment.
Senioren 1, 2 en 3
We hebben binnen de TC de teams onderverdeeld onder de TC-leden om zodoende het werk te
verdelen en behapbaar te houden. We zoeken binnen de TC een contactpersoon voor de S1, S2, en
S3.
Filmen wedstrijden S1 en S2
De wedstrijden van S1 en S2 worden gefilmd. Voor de thuiswedstrijden zoeken we nog 1 of
meerdere vrijwilligers die dit willen doen. Het filmen van de uitwedstrijden is geregeld!

Nieuwe leden TC

We hebben 2 nieuwe leden binnen de TC
• Albert Nijdam is sinds kort lid van Devinco, en gaat voor 1 avond in de week de S3 trainen.
Albert brengt als speler en trainer korfbalervaring mee vanuit Groningen.
• Jeroen Verweerde is eveneens sinds kort lid van Devinco als speler van de midweek en
ouder van kinderen uit de jongste teams. Jeroen wordt/is in de TC contactpersoon voor de G
en de jongste jeugd.
Beiden: welkom. Fijn dat jullie de TC komen versterken!
We hebben helaas afscheid genomen van Albert-Jan. De combinatie met werk, privé en korfbal was
erg lastig. Gelukkig is Albert-Jan nog wel stand-by voor geval dat en filmt hij de uitwedstrijden S1/S2.
Albert-Jan: Dank!!

Bijzondere dagen en trainingen
Op maandag 5 december gaan de trainingen door. Indien er (te)veel afmeldingen zijn in verband
Sinterklaasavond, dan kan op team-niveau besloten worden om een training te annuleren.
De laatste training van 2022 is op donderdag 22 december. De eerste training van het nieuwe jaar is
op maandag 2 januari.

Zaaldienst
De zaalcompetitie gaat van start. Het competitieprogramma zal medio november definitief gereed
zijn. Bij de zaalcompetitie hoort ook het draaien van een zaaldienst. Hoe gaat dit in zijn werk?
Via bijgaande link kun je precies lezen welke taken er bij de zaaldienst horen:
https://www.devinco.nl/competitie/informatie-competitie#indeling-en-taken-zaaldienst

Schoolkorfbaltoernooi wederom een succes
Een stralende dag was het woensdag 12 oktober jl. Al vroeg in de ochtend werd gestart met de
voorbereidingen op het veld voor het schoolkorfbaltoernooi 2022. En wat kijken we terug op een
mooie dag. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om te helpen om dit toernooi wederom tot een
succes te maken. Maar liefst 56 teams van 14 verschillende scholen streden in de categorieën groep
3/4, groep 5/6 en groep 7/8 om schoolkorfbalkampioen te worden in hun categorie.
De schoolkorfbalcommissie kijkt terug op een geslaagd toernooi. Heel veel dank aan alle vrijwilligers
die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen. We kunnen niet zonder jullie.
Hier en daar zijn er punten ter verbetering die we meenemen in de editie 2023.
Voor de agenda: Het schoolkorfbaltoernooi voor 2023 is al gepland: Woensdag 11 oktober 2023. Wil
jij helpen die dag of de commissie ondersteunen? Daar zijn wij heel blij mee. Je kunt ons altijd
mailen: schoolkorfbal@devinco.nl. Een appje naar Anita mag ook: 06-12 22 12 86.
Schoolkorfbalcommissie: Christa, Cindy, Dirk Jan, Kees, Hans en Anita

Deadline Nieuwsbrief November

De nieuwsbrief van Devinco verschijnt maandelijks zoveel mogelijk op de eerste van iedere maand.
De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd aan alle leden via het bij ons bekende e-mailadres. De
nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van KV Devinco: www.devinco.nl.
Uiterlijke datum aanleveren kopij voor de nieuwsbrief van december is: zondag 27 november2022
via het mailadres: communicatie@devinco.nl.
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Zaterdag 12 november 2022
Vrijdag 18 november 2022
Zaterdag 19 november 2022
Maandag 21 november 2022
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Zondag 27 november 2022
Zaterdag 15 april 2023
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