
Nieuwsbrief Devinco    
April 2015 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief: 
- vrijwilligersavond 18 april  
- open training F’jes en Kangoeroes 
- tuinhulp tijdens training van de jeugd 
- vooraankondiging jeugdkamp 2015 
- spelregels bij activiteiten 
- hoe kun je Devinco financieel steunen? 
- nieuws van de ledenadministratie 
 
 
 
 

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 vereniging dan ben je van 
harte uitgenodigd!  
 
Meld je vóór 13 april aan bij Ellis via secretariaat@devinco.nl.  
 
 

Van de TC 
 
Open training voor Kangoeroes en F’jes 
Op zaterdag 11 april is er een open training voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die willen 
kennismaken met korfbal / KangoeroeKlup. De open training is tijdens de reguliere Kangoeroe 
training, van 09.30u tot 10.30u op ons eigen veld. Op alle Montessorischolen zijn flyers 
uitgedeeld en we hopen op een grote opkomst. Omdat we niet precies kunnen voorspellen 
hoeveel kinderen er komen op 11 april zijn we op zoek naar mensen die 'paraat willen staan', 
zodat we bij een hoge opkomst wel genoeg begeleiding hebben. Wil jij een uurtje helpen op 11 
april? Laat het weten aan Carlijn van Hees via kangoeroeklup@devinco.nl of bel even: 06-
13301503. Bedankt alvast! 
  
Uitnodiging NKC51 Prikevent  
We hebben via NKC51 de volgende uitnodiging ontvangen; 
Op 2e pinksterdag (25 mei) houdt NKC51 wederom haar Prikevent. Gezellig een dagje prikken 
van recreanten tot korfballeague spelers. Er is een totaal prijzenpakket van € 1600,- met een 
hoofdprijs voor het winnende koppel van € 500,-.  
Informatie over overige prijzenpot, informatie en aanmelding, staat op de website van NKC51 
onder prikevent. 
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Van de BEO (Beheer en Onderhoud) 
 
Wanted! Handige 'groene' handjes!  
Verenig het aangename met het nuttige. Ons complex ligt er prachtig verzorgd bij. Om dit te 
behouden is de BEO op zoek naar ouders die tijdens de trainingsuren van hun kind mee willen 
helpen aan het onderhouden van de groenvoorzieningen. Het gaat om de dinsdag en de 
donderdag van 18:15 uur tot 19:30 uur. Dit alles onder de vakkundige leiding van Gerrit Rouw, 
meld u zich bij hem aan en u kunt van grote waarde voor Devinco zijn.  
 
 

Van de AC 
 
Jeugdkamp 
Ook dit jaar gaan wij weer op kamp.  In het weekend van 26 t/m 28 juni verblijven wij op de  
Langenberg in Rijssen. Iedereen ontvangt binnenkort een uitnodiging met nadere informatie.  
We hebben er weer heel veel zin in!  
 
"Spelregels" activiteiten 
Bij onze activiteiten staat altijd een uiterste datum voor opgave. Hierbij het verzoek je tijdig op te 
geven om teleurstelling te voorkomen. Wij doen inkopen, maken groepsindelingen en regelen 
alles. Het is voor ons ONMOGELIJK iedere keer uitzonderingen te maken. Te laat is te laat.  
En heb je je opgeven, kom dan ook en kan je toch niet, geef dit dan z.s.m. door. Het komt 
regelmatig voor dat wij op het laatste moment ons hele programma moeten omgooien omdat er 
kinderen niet op komen dagen.  Vooral voor de kinderen die er wel zijn is dat vervelend en het 
kost veel tijd.  
 
 

Van de Sponsorcommissie 
 
Sponsorkliks 

 
 
Gevonden geld voor Devinco 
Deze maand maakt SponsorKliks € 92,13 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 (zie banner linkerzijde op website). Vergeet de volgende keer dat jij online gaat 
shoppen niet om ook eerst naar http://www.sponsorkliks.com/devinco  
 
 
 
DSR Food 
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 
Heb jij bij DSR een bestelling gedaan? Stuur je factuur door naar 
penningmeester@devinco.nl.  
Van elke bestelling ontvangt Devinco 10%.  

 
Het kost je geen cent extra maar levert wel echte euro's op voor Devinco! 
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Van de ledenadministratie 
 
Ook in maart hebben we weer nieuwe leden ingeschreven:  
Bij de E1 gaat Lieke Renssen spelen en Elles Klein Rouweler kan het spelletje nog niet missen 
en gaat het 4e versterken. Helaas gaat Karien Flinkert (4e) onze club verlaten omdat ze gaat 
verhuizen.   
 
 

Agenda  
 
2 april  inloopspreekuur Fysiodé 
10 april kaartavond 
11 april Korfbal Leaguefinale Ahoy 
13 april bestuursvergadering 
16 april inloopspreekuur Fysiodé 
18 april vrijwilligersavond 
24 april kaartavond 
29 mei  ALV 
6 juni  Fitste van Deventer 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
 

 


