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Van het Bestuur 
 
Uitgelote aandelen 2014  
In 2005 heeft Devinco aandelen uitgegeven om een gedeelte van de verbouwing van het 
clubhuis te bekostigen. De start van de aandelenuitgifte was per 1 november 2005. 
Terugbetaling van de aandelen geschiedt in 10 jaar, jaarlijks in november, vanaf 3 jaar na de 
startdatum van de uitgifte. 
  
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2014 zijn weer 20 aandelen (10%) 
uitgeloot. Het gaat om de volgende nummers: 
  
1 – 31 – 58 – 62 – 70 – 75 – 84 – 85 – 89 – 104 – 116 – 122 – 123 – 129 – 147 – 156 – 174 – 
180 – 184 – 187.  
  
Alleen tegen inlevering van het aandeel voor 1 mei 2015 kan de aandeelhouder zijn of haar inleg 
terug ontvangen. Er wordt geen vergoeding in de vorm van rente of dividend gegeven. 
Indien de uitgelote aandelen niet voor 1 mei 2015 aan de penningmeester worden aangeboden 
ter uitbetaling, vindt geen uitbetaling meer plaats en wordt de waarde van het aandeel 
beschouwd als een donatie aan de vereniging. 
Tijdens de ledenvergadering is tevens door loting, onder de uitgelote aandelen, bepaald welk 
aandeel een premie van € 25,00 ontvangt. De gelukkige winnaar is de bezitter van het aandeel 
met nummer 58. 

 
And the winner is...... 
Onder een luid applaus ontving Vincent Smit tijdens de Algemene Ledenvergadering van  
14 november de Dinie Uit den Bogaard prijs, de jaarlijkse vrijwilligersprijs van Devinco. Geroemd 
werd met name zijn vermogen het beste naar boven te halen in de jeugd die hij traint en zijn 
eigen, bijzondere wijze van aanwezig zijn bij activiteiten.  
 
'Een vrolijke, positieve noot met tomeloze inzet maar ook een inhoud' aldus de oorkonde. 
 

 
 
 
 



Van de TC 
 
Scheidsrechters 
Zoals jullie weten is er voor elke wedstrijd die er gespeeld moet worden een scheidsrechter 
nodig. Bij Devinco wordt dat gedaan door 5 bondsscheidsrechters en vrijwilligers, waar we heel 
blij mee zijn. Met het oog op de toekomst (genoeg bondsscheidsrechters) en ter verbetering van 
de kwaliteit van onze scheidrechters is het altijd goed om te kijken of we meer mensen naar een 
cursus kunnen sturen om hun eigen kwaliteit te verbeteren.  
 
Vandaar deze oproep in de nieuwsbrief; mocht je fluiten steeds leuker beginnen te vinden en 
heb je de tijd om naar een cursus te gaan om jezelf te verbeteren en KNKV scheidsrechter te 
worden meldt je dan aan bij Vincent Smit d.m.v. een mail naar TC@devinco.nl.  
Wie weet fluit je over een aantal jaar wel in AHOY! 
 
 
Trainingstijden kerstvakantie!!! 

 Dinsdag 23 december: voor iedereen trainen! 

 Woensdag 24 december: geen trainen 

 Donderdag 25 december: geen trainen 

 Zaterdag 27 december: geen trainen 

 Dinsdag 30 december: 
Geen trainen: F / D / E / C /A2 en G  
Wel trainen: A1 en B1 20:00 – 21:00 uur 
Wel trainen: Senioren 1 en 2 21:00 – 22:00 uur 

 Woensdag 31 december: geen trainen 

 Donderdag 1 januari: geen trainen 
 
 
Coachen/Trainer (voor iedereen ook de ouders) 
We zitten nu nog in 2014, maar kijken stiekem alweer naar het veldseizoen en volgend seizoen.  
We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste trainers en coaches voor onze gestaag groeiend 
aantal jeugdleden. Je kan je bij ons melden als alleen coach of trainer of beide. 
 
Dus mede korfballers, maar (vooral) ook ouders, schroom niet en stuur een mail naar 
tc@devinco.nl. Je krijgt er goede begeleiding vanuit de TC en een stel enthousiaste kinderen 
voor terug! We zouden het heel leuk vinden als ook ouders en mede korfballers hier eens over 
na willen denken. Gewoon melden bij de TC. Dit kan natuurlijk ook als je nog vragen hebt 
betreffende het coachen en/of trainen. 
 
 
Regels van de sporthal 
We vragen aandacht voor de regels van de sporthal. Zouden alle begeleiders en ouders er op 
willen toezien dat de kinderen tijdens wedstrijden niet langs de velden rennen en/of in de 
materiaalhokken spelen. Dit is niet toegestaan. Ook niet het spelen met korfballen in de gangen. 
 
Daarbij ook het verzoek dat iedereen bij het verlaten van de sportzaal zijn/haar afval opruimt of 
mee neemt. Zowel voor de spelers op de bank, als voor het publiek op de tribunes. Samen 
komen we in een schone hal en verlaten we ook met zijn allen een schone sporthal. 
 
  

mailto:TC@devinco.nl
mailto:tc@devinco.nl


Van de AC 

Op zaterdag 20 december staat er na het trimuurtje voor de trimploeg een overheerlijke 

kerstbrunch klaar. 

Zaterdag 20 december om 19.30 uur is er voor de A, B, C, D en G een kerstdiner. We gaan 

eerst gourmetten.  Hierna is er de mogelijkheid om met jullie eigen team onder het genot van 

een drankje cadeautjes uit te wisselen. Hoe? Dat mogen jullie als team met jullie 

trainers/coaches zelf bepalen. Uit ervaring weten wij dat het dobbelspel hilarische momenten 

oplevert. Het is geheel vrijblijvend maar wel ontzettend leuk om samen met je team het begin 

van de kerstvakantie op deze manier in te luiden. Toegang: € 5,-  p.p. Kantine open: 19.15 uur!!  

Geef je op vóór 10 december: activiteiten@devinco.nl 

Noteer alvast in je agenda:  

Op zaterdag 31 januari is er voor de A, B en de senioren een feestavond  in het Middenvak. 

 
 
Van de Sponsorcommissie 
 
Trekkingsuitslag Grote Club Actie. 
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie is bekend! De hoofdprijs (100.000 euro) van deze 
42e trekking is gewonnen door een inwoner uit Zuid-Holland. Check aan de hand van je 
lotnummer (staat vermeld op je bankafschrift) of je tot de gelukkige prijswinnaars behoort. 

 
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, 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. 
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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!  
 
Kijk voor alle informatie op www.salland.nl/collectief/devinco. 
 
 

Deadline clubblad 

 
Midden in het zaalseizoen verschijnt weer een uitgave van je favoriete clubblad DEvINFO.  
Stuur jij je bijdrage voor 15 januari 2015 aan redactie@devinco.nl? Eindejaarsbeschouwingen, 
verslagen, hartenkreten, foto's: de redactie hoopt op een volle mailbox! 
 
 

Agenda  
 
5 dec:   Kaartavond 
19 dec:  Kaartavond 
20 dec:    Kerstbrunch Trimploeg en Kerstdiner voor A, B, C, D en G teams. 
15 jan:  Deadline kopij DEvINFO 
31 jan:  Feestavond  
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