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Inhoud van deze nieuwsbrief: 
- regels sporthal 
- in de voorjaarsvakantie vallen trainingen uit 
- oproep DEFinco toernooi 21 maart 
- oefenwedstrijden NOVA 21 maart 
- nieuwe leden 
- avonturentocht op 28 maart 
- van de sponsorcommissie 
 
 

Van het bestuur 
 
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. 
  
Willen spelers en leiders op het moment dat zijn geen wedstrijd spelen niet gaan warmlopen in 
de zaal. Dit wordt door spelende teams als erg storend ervaren. Warmlopen kan in de gang bij 
de kleedkamers. Een balletje schieten in de rust van de wedstrijden is toegestaan. 
  
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. 

 
 
Van de TC 
 
Tijdens de voorjaarsvakantie zullen er trainingen gaan uitvallen. Let goed op! 
 
De volgende trainingen gaan NIET door: 
F/E/D/C/A2/Kombifit en Devinco 6 geen training in de week van 23 feb. t/m 27 feb. 
B1 niet op donderdag 26 februari 
 
De volgende trainingen gaan WEL door:  
Dinsdag 24 februari in Keizerslanden: B1/A1 en Devinco 1 en 2. 
Donderdag 26 februari in de Scheg: A1/Devinco 2 en Devinco 1 en 3. 
 
Noteer het in de agenda. We wensen iedereen een fijne vakantie! 
 

 
  



21 maart een drukke dag voor Devinco 
 
In de ochtend DEFinco toernooi 
Het DEFinco toernooi blijft onverminderd populair!!! 
In korte tijd hebben zich al ruim tien verenigingen met ruim 50 teams aangemeld. We kunnen nu 
al rekenen op meer dan 400 kinderen met hun begeleiders. Dus hoog tijd om te zorgen dat we 
die ochtend voldoende vrijwilligers hebben klaarstaan! 
 
Om te beginnen hebben we natuurlijk scheidsrechters nodig. Als deze groep groot genoeg 
is, kunnen we er voor zorgen dat zij naast het fluiten ook op een andere manier kunnen 
genieten van het toernooi. En dan zijn er nog een heleboel andere taken die ochtend; 
klaarzetten van alle materialen, wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel, EHBO, 
materiaalmensen en bemensing van kraampjes. We horen graag op welke manier je een 
bijdrage wil leveren aan het DEFinco toernooi; scheper@vodafonevast.nl. 
 
in de middag oefenwedstrijden bij NOVA uit Bilthoven 
Ook hebben we deze zaterdag 21 maart, een oefendag voor heel veel van onze teams.  
NOVA uit Bilthoven bestaat 25 jaar en wij gaan daar met veel ploegen heen om een oefen 
wedstrijd te spelen. Dit zal in de middag gebeuren, zoveel mogelijk na het DEFinco toernooi.  
 
Hou er rekening mee dat je moet spelen,  dus hou ook de middag vrij. Zodra er meer bekend is 
over het programma bij NOVA laten wij jullie dit z.s.m. weten. 
 
 
De club blijft groeien! 
We zijn zeer verheugd onderstaande leden te verwelkomen:  
 Midweek             Lianne Hogendorff 
A2                           Romy Aa 
G1                           Naomi Maatman 
F                              Julia Vos 
Kangoeroeklup  Alize Jasper Focks 
Kombifit               Femke Verdonkschot 
Kombifit               Jennita Agteresch 
Donateur  Marlijn Vosmeijer 
We wensen jullie een zeer sportieve en leuke tijd bij Devinco! 
 
 

Van de AC 

Op zaterdag 28 maart a.s. vanaf 19.00 uur organiseert de activiteiten commissie een spannende 
Avonturentocht voor alle leden van Devinco. Dus senioren en jeugd,  inclusief broertjes, zusjes 
en ouders (dit keer geen vriendjes en vriendinnetjes).  
 
Meedoen? Geef je op!  
Meehelpen? GRAAG!!!!! laat het ons weten.  
Geef je op voor 21 maart a.s. via activiteiten@devinco.nl  
 
Bij het opgeven willen wij graag het volgende weten: 
- Naam deelnemer(s); 
- Leeftijd(en) en evt. welk team. 
 
De kosten bedragen € 1,00 per persoon, te voldoen bij aanvang.  
Wij zien jullie graag op zaterdag 28 maart! 

 

mailto:activiteiten@devinco.nl


Van de Sponsorcommissie 
 
Gevonden geld voor Devinco 
Deze maand maakt SponsorKliks € 55,15 over aan Devinco. Dit is gratis bij elkaar gesponsord 
door voorafgaand aan een online aankoop of reservering eerst naar de SponsorKliks pagina van 
Devinco te gaan (de banner in de linkerbovenzijde op onze website). 
 
Vergeet de volgende keer dat jij online gaat shoppen niet om eerst de deelnemende winkels te 
checken. Klik hier voor een overzicht van deelnemende winkels. Het kost je geen cent extra 
maar levert wel echte euro's op voor Devinco.  
 
Collecte t.b.v. Fonds Gehandicaptensport 
Net als vorig jaar gaan een aantal van onze G-sporters onder begeleiding collecteren voor het 
Fonds Gehandicaptensport. De collecteweek is van 29 maart t/m 4 april en in principe wordt er 
gelopen in de wijk Colmschate. Een prachtig initiatief waar wij als vereniging ook iets van 
meekrijgen.  
Wil je hier meer informatie over? Vraag het aan Loes Beets. 
 
 

Agenda  
 
9 feb  Bestuursvergadering 
13 feb   kaartavond 
27 feb   kaartavond 
21 maart DEFinco toernooi 
28 maart Avonturentocht 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
 

 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3744&u=01

