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Inhoud van deze nieuwsbrief: 

- Algemene Leden Vergadering 
- Inleveren sponsorkleding  
- Hennie Ebelerdag 
- Teevee Kamp 
- Leden in actie voor goede doelen 
- Geef  lidmaatschapswijzigingen uiterlijk 15 juni door 
- Ledenadministratie 
- Agenda 

 
 

Van het bestuur 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op donderdagavond 11 juni is er weer een Algemene Leden Vergadering. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 20.00 uur in het clubhuis van Devinco. Tijdens deze ALV wordt o.a. de 
begroting besproken. Agenda en vergaderstukken zijn aan alle leden verzonden. Heb je ze niet 
ontvangen, dan kun je ze opvragen bij Ellis via secretariaat@devinco.nl. Mocht je verhinderd zijn 
dan kun je je ook via dit mailadres afmelden. We rekenen op jullie komst 
 
Sportdag 
Woensdag 27 mei was Devinco gastheer voor de sportdag van de Deventer Montessorischolen. 
De scholen organiseerden zelf de spellen, Devinco verzorgde de faciliteiten. We kijken weer terug 
op een geslaagd evenement! Veel dank aan Peta, Jorrik, Matthijs, Hein, Tea, Marcel en Gerrit voor 
de organisatie. 
 
 

Van de TC 
 
Het speelseizoen is weer ten einde. De TC is druk aan het puzzelen op de teamindeling van 
volgend seizoen. De definitieve indeling wordt woensdag 10 juni in een extra nieuwsbrief bekend 
gemaakt. 
 
Inleveren sponsorkleding 
- Het seizoen is afgelopen en iedereen moet zijn/haar trainingspak weer inleveren. Dit moet 
 uiterlijk 6 juni ingeleverd zijn. 
- Je trainingspak gewassen inleveren in een plastic zak met daarop je naam en evt. 
 schade/herstelwerkzaamheden. 
-  De coaches en aanvoerders moeten er voor zorgen dat alle wastassen worden 
 gecontroleerd en  dat deze schoon worden ingeleverd.  
-  Graag een briefje in de tas doen met wie het heeft gecontroleerd en evt. schade melden. 
-  De tassen op teamvolgorde in de bestuurskamer plaatsen. De sponsorpakken op de tafel   
 in de bestuurskamer leggen. 
 
Wedstrijdmappen: 
- De wedstrijdmappen allemaal terugzetten in de kast.  
- De reiskostenformulieren er uit halen en in het postvak van de penningmeester leggen. 
  



Van de AC

 
 
Om 10 uur aanvang van de spelonderdelen -> opgeven niet nodig. 
 
Jeugdkamp 
Dit jaar gaan we 26, 27, 28 juni naar de Langenberg in Rijssen. Op www.delangenberg.nl kun je de 
accommodatie al bekijken. Voor iedereen die zich opgegeven heeft volgt binnenkort via de mail 
een kampbrief met daarin alle informatie! 

 
 
Van de Sponsorcommissie 
 
Devinco helpt Nepal 
Devinco D2 heeft € 175,00 opgehaald voor de giro 555 hulpactie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Nepal. De spelers van D2 hebben zich vandaag per doelpunt laten sponsoren. De 
winst van 7-1 leverde dan ook een mooi bedrag op! 
 

Alpe d'HuZes 
Ons lid Marrit Jongbloed gaat fietsen voor de strijd tegen kanker. Op 4 juni a.s. hoopt zij 
een aantal keer de roemruchte Alpe d'Huez te beklimmen. Je kunt haar live volgen via de 
Alpe d'HuZes app op je mobiel of via www.opgevenisgeenoptie.nl. Het startnummer van 
Marrit is 5293. Je kunt dan 'live' zien wanneer Marrit gestart is, een aantal doorkomsttijden 
worden vastgelegd en uiteraard haar finish. En oh ja... doneren kan nog steeds! 
 
 
 
 
 
 

http://www.delangenberg.nl/


Van de penningmeester   
 
Geeft uiterlijk 15 juni a.s. via ledenadministratie@devinco.nl evt. mutaties betreffende je 
lidmaatschap door. Na deze datum moeten we de ledenstand voor volgend seizoen aan de bond 
doorgeven. Iedereen die zijn lidmaatschap wil wijzigen (van spelend naar niet spelend lid of 
omgekeerd) moet dat dus ook voor die datum doen. Zoals de situatie eind juni is, zo wordt door de 
bond ook de contributie berekend en zo zal ook Devinco bij u de jaarbijdrage innen deze zomer. 
  
 

Van de ledenadministratie 
 
Nieuwe leden! 
De F-jes verwelkomen Benjamin Mast en Niels Veldhausz. Bij onze jongsten van de 
Kangoeroeklup worden we versterkt met Marianne Veltman, Elias Nahuis en Finn Leeuwerik 
Van harte welkom bij Devinco en veel speelplezier! 
 
 

Agenda  
 
6 juni  Fitste van Deventer 
10 juni  bekendmaking teamindeling 
11 juni  ALV 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
 

 


