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Maart 2015 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief: 
- vrijwilligersavond 18 april  
- trainingstijden en -indeling teams  
- enquête van de TC  
- oefenwedstrijden NOVA 21 maart 
- kom helpen op het DEFinco toernooi 
- nieuw tassenrek 
- avonturentocht op 28 maart 
- belangrijke informatie van de sponsorcommissie   
- onze bar moet bemand blijven! 
- oproep voor bijdrage nieuwe DEVinFO 
 
 

Van het bestuur 
 
Vrijwilligersavond 18 april  
Het afgelopen seizoen is er weer ontzettend veel en nuttig werk verricht door alle vrijwilligers 
van Devinco, door jullie dus! Om de vele vrijwilligers die Devinco een warm hart toedragen te 
bedanken voor hun inzet nodigt het bestuur jullie uit voor een gezellige feestavond op zaterdag 
18 april a.s. vanaf 19.30 uur in het Middenvak. Doe jij iets vrijwillig bij de verenging dan ben je 
van harte uitgenodigd! Meld je aan bij Ellis via secretariaat@devinco.nl.  
 
 

Van de TC 
 
Trainingstijden voor het veldseizoen. We starten in week 11, maar niet alle teams! 
Op 10 en 12 maart alleen training voor: A1, B1, S1 en S2. 
De overige teams gaan vanaf 17 maart (week 12) de wei weer in. 
 
Dinsdag 
18.00-19.00 hoofdveld F1, E1, E2, E3 
18.30-19.30 kunstgras 2 G1  
18.30-19.30 kunstgras 2 D1, D2, D3 
19.00-20.00 hoofdveld  C1, C2  
19.30-20.30 kunstgras 2 A1, B1 
20.00-21.00    kunstgras 2 A2 
20.15-21.15 kunstgras 2  S5/Midweek 
20.30-22.00 hoofdveld  S1, S2 
 
Woensdag 
19.45-21.00 hoofdveld  Midweek (om de week wedstrijd) 
19.30-20.30 kunstgras 2 KombiFit 
 
Donderdag 
18.00-19.00 kunstgras 2 E1, E2, E3   
18.15-19.15 hoofdveld D1, D2, D3  
19.00-20.00 kunstgras 2 C1, C2              
19.15-20.15 hoofdveld  A1, B1   
20.15-21.45 hoofdveld S1, S2   
20.15-21.45 kunstgras 2 S3, S4     
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Zaterdag 
8.30-9.30 Trimclub  
9.30-10.30 Kangoeroes 
 
 
Enquête volgend seizoen 
Als het goed is heeft iedereen via de mail een enquête ontvangen waarin de TC je vraagt je 
wensen voor volgend seizoen aan te geven. Het zou heel fijn zijn wanneer je dit uiterlijk 31 
maart 2015 terugmailt naar tc@devinco.nl of royalvs@yahoo.co.uk. Hier kun je ook een mail 
heen sturen als je de enquête niet ontvangen hebt.  
 
Het is van groot belang dat iedereen de enquête invult en terugstuurt. Op deze manier kunnen 
we goed evalueren met hoeveel teams we gaan spelen en of er mensen zijn die binnen de 
vereniging posities willen invullen waar wij niet aan gedacht hebben. Alvast bedankt. 
 
Oefendag 21 maart in Bilthoven bij Nova 
Nova uit Bilthoven bestaat 25 jaar en heeft ons gevraagd naar Bilthoven te komen om die dag 
een aantal oefenwedstrijden te spelen. In de ochtend hebben we zelf het DEFinco toernooi,  
waardoor we pas in de middag met teams die kant op kunnen gaan en sommige teams zelfs 
nog wat later. Dit heeft te maken met de ruimte op het veld bij NOVA Bilthoven die dag en ons 
eigen DEF inco toernooi. Hierdoor heeft ook niet ieder team een oefenwedstrijd.  
 
De wedstrijden zijn als volgt; 

Nova 1 - Devinco 1 15:55 Kunstgras 

Nova 2 - Devinco 2 14:30 Kunstgras 

Nova 3 - Devinco 3 19:00 Kunstgras 

Nova 4 - Devinco 4 17:20 Gras 

 

Nova A1 - Devinco A1 17:20 Kunstgras 

Nova C1 - Devinco C1 13:20 Kunstgras 

Nova C2 - Devinco C2 14:30 Gras 

 
Zoals jullie zien nog best veel ploegen. Vertrektijden en wie er moeten rijden volgen nog. Hou de 
datum vrij!! 
 
21 maart een drukke dag voor Devinco  
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.  
 

We zetten Devinco op deze manier weer geweldig op de kaart. 
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Van de BEO (Beheer en Onderhoud) 
 
In de wintermaanden heeft de klusploeg stevig doorgewerkt, er zijn diverse klussen uitgevoerd: 

- Inmiddels hangen de jubileum fotolijsten in de hal van de kleedkamers;  
- Het hele clubhuis is nu voorzien van dimbare spotjes; 
- De welbekende blauwe Devinco-aanhangwagen staat nu op een vaste plek aan de 

achterzijde van het materiaalhok; 
- Er zijn uiteraard vele onzichtbare onderhoudsklussen verricht;   
- Het nieuwe tassen rek is in de maak. Bij de start van het veld seizoen staat deze gereed 

onder het afdak. En kunnen de tassen allemaal keurig in het rek staan; 
- Na de laatste zaaltraining zullen we er voor zorgen dat al het spelmateriaal weer in de 

hokken op het veld komt te liggen. 
Let op! Aan iedereen weer het verzoek na de training alle ballen weer keurig in de juiste rekken 
te plaatsen in het ballenhok. In het najaar bleven er regelmatig ballen achter in de groenstroken. 
Graag aandacht hiervoor! 
 
 

Van de AC 
 
De AC organiseert op zaterdag 28 maart voor alle leden inclusief ouders en broertjes en zusjes 
een spannende avonturen tocht!  Deze activiteit kan alleen doorgaan als we genoeg mensen 
hebben die willen helpen. Dus geef je op, zodat wij er met zijn allen een geweldige activiteit van 
kunnen maken!  
 

 
 
 

Van de Sponsorcommissie 
 
Rabobank Hart voor Salland Actie 2015  
Jouw stem is geld waard. Jij steunt ons toch ook? 
Ben jij lid van Rabobank Salland? En draag jij Devinco een warm hart toe? Stem dan op ons via 
de link stem Devinco van 13 maart t/m 23 maart 2015. Door jouw stem ontvangen wij een 
financiële bijdrage voor de vereniging. En daar kunnen wij weer mooie dingen mee doen.   
 
Salland Zorgverzekeringen 
Zaterdag 22 februari jl. heeft Salland Zorgverzekeringen aan 68 deelnemende  
sportverenigingen bekend gemaakt hoeveel de Clubactie van Salland Zorgverzekeringen heeft 
opgebracht. Devinco zat vlak onder de top 5 van ‘grootverdieners’ met een prachtig bedrag van 
€ 1.000,-! Dank aan de leden die van hun oude zorgverzekering overgestapt zijn naar Salland 
Zorgverzekeringen en ook dank aan iedereen die al bij Salland Zorgverzekeringen verzekerd 
was en niet naar een andere zorgverzekering is overgestapt! 
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Korfbalshop 
We gaan het veld weer op dus dat wordt weer lekker inpakken de eerste weken tegen de kou. 
Kijk bij de korfbalshop voor de mooie Devinco trainingspakken waarin ook onze selectie loopt of 
voor de bekende Devinco sweater. http://www.korfbalshop.nl/verenigingsshops-3/kv-devinco. 
Door jouw bestelling hier te plaatsen spaar je mee voor Devinco. Van elke bestelling gaat er 
10% naar de club, die wij kunnen besteden aan spelmateriaal. 
  
Fysiodé 
Onlangs zijn er een aantal oproepen geplaatst om je te melden als je onder behandeling bent 
geweest bij Fysiodé. Hierop hebben wij nauwelijks reacties ontvangen, terwijl wij er zeker van 
zijn dat veel leden gebruik maken van deze faciliteit.  
Ben je onder behandeling, meld je dan direct via devinco@devinco.nl ? Wij houden een lijst bij 
en voor elk lid dat zich bij Fysiodé laat behandelen ontvangen wij 5 euro. Dit is echt de nieuwe 
manier van sponsoren en jullie kunnen daar allemaal aan mee helpen. 
  

Zo simpel, 1 mailtje en je steunt ondanks je blessure wel je club! 
 
DSR Food 
Heb jij bij DSR een bestelling gedaan? Stuur je factuur door naar penningmeester@devinco.nl. 
Ook hiervan delen wij mee in de opbrengst, van elke bestelling ontvangt Devinco 10%. Kijk eens 
op de site van Chris Schut en zie hier leuke en zeer voordelige mogelijkheden voor elke 
gelegenheid. http://www.dsrfood.nl/contactbestellen/overijssel/catering-deventer.html 
  

 
Van de ledenadministratie 
 
Ook in februari hebben we weer nieuwe leden ingeschreven; 

- Bij de F gaan korfballen Louise & Feline Monteny.  
Hierdoor gaan we op het veld zelfs starten met een F3!!   

- Justin van Putten gaat het de G team versterken.  
- Marjan Slotboom wordt donateur 

  
Helaas hebben of gaan de club verlaten; 
Hanneke Venhorst (6e), Lilian Janssen (kombifit) en Judith Klunder(2e). 
 
 

Van de kantinecommissie 
 
Oproep kantinemedewerkers 
Binnenkort start het veldseizoen weer! Gezellig op eigen veld trainen of als ouder langs de kant 
kijken onder het genot van een kop koffie of thee of later op de avond na de training een 
drankje. Onze bardienst staat wekelijks voor jullie klaar. We zijn op zoek naar vrijwilligers die op 
zaterdag overdag of op dinsdag en/of donderdag avond (vroeg op de avond vanaf 18.00 uur 
of later) bardienst willen draaien. 
 
Hulp bij schoonmaak 
Ongeveer 2-3 keer per jaar houden wij een grote schoonmaak in het Middenvak. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken en een ochtend willen helpen 
met zaken waar we de rest van het jaar niet aan toe komen.  
Data voor dit voorjaar zijn maandag 16 maart of woensdag 18 maart. Hoe meer mensen hoe 
meer vreugd! Voor gezelligheid, koffie en iets lekkers wordt gezorgd. 
 
Ook de theedoeken 
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Naast de schoonmaak worden er wekelijks theedoeken e.d. gewassen. Wie wil tijdens het 
veldseizoen een tas met was meenemen op zaterdag en een week later weer inleveren. We 
willen graag een poule samenstellen zodat er een rooster gemaakt kan worden. Zo kunnen we 
de wekelijkse was over het seizoen verdelen. 
 
Heb je belangstelling voor één van bovenstaande werkzaamheden meld je dan aan bij Gé 
Luinge via geluinge@yahoo.com of bij Anne van der Spek via a.vanderspek@concepts.nl 
 
 

Van de redactie 
 
Na de zaalcompetitie verschijnt de derde DEvINFO van dit seizoen. De redactie is benieuwd wat 
er deze keer allemaal weer in komt! Terugblikken, verslagen, foto's of zo maar een stukje: stuur 
je bijdrage aan ons clubblad naar redactie@devinco.nl vóór 15 maart 2015. 
 
 

Agenda  
 
9 maart  Bestuursvergadering 
13 maart Kaartavond 
15 maart uiterste inleverdatum voor je bijdrage voor de DEvINFO 
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! 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
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