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Van het Bestuur 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op vrijdagavond 14 november is er weer een Algemene Leden Vergadering. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 20.00 uur in het clubhuis van Devinco. Tijdens deze ALV worden o.a. de 
onze jubilarissen in het zonnetje gezet en uiteraard de Dinie Uit den Bogaard-prijs uitgereikt.  
Agenda en vergaderstukken zijn gepubliceerd via de website en mail. 
We rekenen op jullie komst! Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn meld je dan af via 
secretariaat@devinco.nl. 
 

 
Van de TC 
 
Wij willen voordat de zaalcompetitie begint nog even stil staan bij de scheidsrechter. Het is 
belangrijk dat we de scheidsrechter met respect behandelen en dat we zorgen dat Devinco op 
sportief gebied een goede naam opbouwt. Dit betekent: 
 

 Iedereen geeft na de wedstrijd de scheidsrechter een hand, zowel bij een uit als thuis 
wedstrijd en het maakt niet uit hoe de scheidsrechter gefloten heeft. 

 Behandel de scheidsrechter met respect en laat zien dat je dat als vereniging met zijn 
allen uitstraalt. 

 Als supporter langs de lijn of in de zaal is het belangrijk dat we veel wedstrijden komen 
kijken om onze vereniging aan te moedigen. Laten we dat op een sportieve manier doen 
en positief ons team aanmoedigen. Zoals iedereen weet staan de beste stuurlui aan wal. 

 
Je zult zien dat als we dit met zijn allen doen we ook minder last zullen hebben van de 
scheidsrechter om dat ze graag een wedstrijd fluiten van Devinco vanwege ons respect voor de 
scheidsrechter. 
 
Nieuwe Trainer/Coach Devinco A1 
Wij willen Hans Albers graag welkom heten als nieuwe coach/trainer van onze A1. Samen met 
Alex Luinge gaat hij dit seizoen afmaken. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem 
samen met Alex Luinge heel veel succes voor de rest van het seizoen. 
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Herhaling BELANGRIJK!  
 
Wedstrijdformulieren 

De wedstrijdformulieren moeten - zowel op het veld als in de zaal - op zaterdag worden 
ingeleverd bij: 
 
Rószi Zweverink-Eremondi  
Arendshorst 5  
7414 HL Deventer 
 
Zaalcompetitie: de aanvoerder/coach van de laatst spelende thuisploeg zorgt ervoor dat 
de formulieren die bij de zaaldienst verzameld zijn (in het hok waar de standen worden 
bij gehouden), die zaterdag bij Rószi terechtkomen. De uitspelende ploeg die het 
formulier niet op die plek kan leggen omdat ze later zijn, zorgt er ZELF voor dat die 
zaterdag het formulier bij Rószi terechtkomt. 
 
Bij doordeweekse wedstrijden dient het wedstrijdformulier dezelfde avond bij Rószi te 
worden afgeleverd. 
 
Mocht het inleveren te laat gebeuren waardoor Devinco een boete krijgt, dan dient de 
boete te worden voldaan door de ploeg die het wedstrijdformulier te laat inleverde! 
 
 
Van de AC 
 

Sinterklaas 
Op vrijdag 28 november om 18.30 uur komt Sinterklaas weer naar Devinco voor de kinderen, 
trainers en coaches van de E, F en de Kangoeroes. Geef je op voor 14 november via 
activiteiten@devinco.nl. De kosten zijn 3 euro! 
 
Kerstbrunch Trimploeg 
Op zaterdag 20 december na de training is er voor de trimploeg weer een gezellige kerstbrunch! 
 
Kerstdiner A, B, C, D en G (incl. trainers en coaches) 
Op zaterdag 20 december van 19.00 uur - 22.00 uur is er een kerstdiner in het Middenvak. De 
uitnodiging volgt maar schrijf deze datum alvast op in je agenda.  
Wil jij je alvast opgeven of wil je iets meer weten. Laat het ons weten via: activiteiten@devinco.nl 

 
 
Van de Sponsorcommissie 
 
Grote Clubactie 
Steun onze prachtige club en koop Grote Club Actie loten. Al loten ge- of verkocht? Dat kan nog 
steeds! Een lot kost € 3,- per stuk, waarvan 80% rechtstreeks naar Devinco gaat.  
 
Bestel door te klikken op de banner bovenin onze website (kan niet missen)  
of via deze link https://www2.clubactie.nl/actie/KorfbalverenigingDevinco 
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Salland Zorgverzekeringen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Salland Clubactie! Scoren voor Devinco en zelf extra 
korting ontvangen op jouw zorgpremie bij Salland Zorgverzekeringen. 
 
We hebben al drie jaar meegedaan aan de Salland Clubactie, een initiatief van Salland 
Zorgverzekeringen. Dit heeft ons financieel geen windeieren gelegd. Prima actie dus! Het goede 
nieuws is dat we ook dit jaar weer kunnen scoren voor Devinco. 
 
Salland Zorgverzekeringen heeft de actie aangepast waardoor het nog interessanter is 
voor onze club. We krijgen nu namelijk ook een bedrag voor alle leden die via onze 
clubcollectiviteit verzekerd blijven bij Salland. Zo worden we als club niet alleen het 1e 
jaar, maar ook de jaren erop beloond. Dat kan ons een mooi basisbedrag opleveren dus. 
 
Ben je vorig jaar nog niet overgestapt? En wil je je dit jaar wel bij Salland verzekeren? 
Dan scoor je een leuk bedrag voor onze clubkas. En krijg je, net als onze leden/ 
donateurs, die al klant zijn van Salland, een mooie korting op je zorgpremie. Maak je 
al gebruik van Devinco’s korting? Dan hoef je niets te doen. 
 
Even de voordelen op een rij: 
Via Devinco: 
• Sluit je een goede zorgverzekering op maat af 
• Krijg je een flinke korting op uw premie 
• Krijgt Devinco een mooi bedrag voor in de clubkas. 
De korting geldt voor alle leden/donateurs van Devinco en alle gezinsleden 
op hetzelfde woonadres. Ook leden/donateurs die al verzekerd zijn bij Salland 
Zorgverzekeringen kunnen overstappen naar de Devinco clubcollectiviteit!  
 
Salland Zorgverzekeringen maakt midden november de premie bekend. Vanaf dat moment kun 
je weer overstappen. Kijk nu alvast voor alle informatie op salland.nl/collectief/devinco. 
 
Goede zorg in de regio. 
Er gebeurt veel met het oog op het zorglandschap. Als regionale zorgverzekeraar 
informeert Salland Zorgverzekeringen de inwoners van Deventer de komende maanden 
over de aanstaande veranderingen in 2015, en hoe zij daar op reageren. Meer weten? 
Neem eens een kijkje op www.salland.nl/deventer. Zo blijf je goed op de hoogte! Niet 
twijfelen dus, maar meld je aan bij Devinco's clubcollectiviteit! 
 
 
 

Agenda  
 
31 okt:  Meld jouw Vrijwilliger van het jaar aan voor de Dinie Uit den Bogaard prijs! 
1 nov:   Hele dag oefenwedstrijden in de zaal 
14 nov:   Algemene Leden Vergadering 20.00 uur 
28 nov:  Sinterklaasfeest voor de Kangoeroes, E en F 
28 nov:  Trekking Grote Club Actie 
28 nov:  Aanleveren kopij nieuwsbrief naar secretariaat@devinco.nl 
20 dec:    Kerstbrunch Trimploeg en Kerstdiner voor A, B, C, D en G teams. 
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