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Inhoud van deze nieuwsbrief: 
- Rabobank Hart voor Salland 
- Voordelig Devinco trainingspak kopen? 
- inloopspreekuur Fysiodé 

 
 
 

Van de Sponsorcommissie 
 

 
 
Rabobank Hart voor Salland Actie 2015  
 
De actie Hart voor Salland van de Rabobank Salland is weer van start gegaan. Ben je klant én  
lid van Rabobank Salland? Breng het maximum van twee stemmen (van de vijf) uit op onze 
korfbalvereniging! Stemmen kan t/m 23 maart a.s. Door jouw stem ontvangen wij een 
financiële bijdrage! 
 
Die financiële bijdrage gebruiken we graag voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen voor onze 
jeugd en aankleding van ons prachtige clubhuis. 
 
Geen Rabo-klant? 
Bankier je niet bij de Rabobank Salland, breng dan vrienden, familie of buren, die wel bij de 
Rabobank Salland bankieren, van deze actie op de hoogte. Elke stem brengt geld voor ons op! 
 
Geen lid van de Rabobank Salland? 
Ben je wel klant, maar nog geen lid van de Rabobank Salland? Voor alle duidelijkheid: niet elke 
klant is automatisch lid van Rabobank Salland. Klanten van Rabobank Salland die voldoen aan 
de voorwaarden, kunnen GRATIS lid worden.  
Zie www.rabobank.nl/salland en vul daar het formulier voor lidmaatschap in. Je kunt ook 
telefonisch contact opnemen met de bank via 0570-508555. Vraag dan ook naar jouw 
persoonlijke inlogcode om te kunnen stemmen voor Hart voor Salland. 
 
Vragen? 
Stel ze aan Ellis Bobeldijk via secretariaat@devinco.nl  
 

Dus: geef 2 stemmen aan Devinco! 
 

  

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/salland/
mailto:secretariaat@devinco.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/salland/


 
Nu korting op Devinco Trainingspak! 
We gaan weer lekker buiten trainen en spelen. Om je het lekker warm te krijgen en te houden 
zijn via onze hoofdsponsor Korfbalshop.nl de Devinco trainingspakken 2 weken in de 
aanbieding.  Van € 47,50 voor € 35 euro! 
 

 
 
 
Klik op onderstaande link van onze hoofdsponsor Korfbalshop.nl. 
koop hier je nieuwe trainingspak 
 
 
 
Inloopspreekuur Fysiodé  
 
Onze sponsor en ‘huis’ fysiotherapeut Fysiodé biedt Devinco leden 
wederom de service van een inloopspreekuur!  
 
Op donderdagavond 19 maart, 2 april, 16 april, 30 april en 28 mei 
houdt Fysiodé een inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur.  
 
In de bestuurskamer kun je terecht voor vragen over sportblessures en bijv. revalidatie.  
Heb je een pijntje of een ongemak,  je kunt je klachten hier kosteloos voorleggen.  
Het betreft wel een spreekuur, er wordt niet behandeld.  
 
 
 

Agenda  
 
16 of 18 mrt  grote schoonmaak in Het Middenvak 
21 maart DEFinco toernooi 
27 maart Kaartavond 
28 maart Avonturentocht 
31 maart Uiterste inleverdatum enquête TC! 
6 juni  Fitste van Deventer 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
 

 

http://www.korfbalshop.nl/kv-devinco-team-polyester-suit.html

