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Van het bestuur 
 

Nieuw plan voor toekomst Devinco 

De bezoekers van de ledenvergadering op 23 november hebben een start gemaakt met een 

nieuw beleidsplan voor Devinco. Na een rondje stickers plakken hebben we de eerste ideeën 

over de toekomst besproken. Matthijs Rademaker gaat nu samen met het bestuur in gesprek 

met de verschillende commissies en (groepen) leden. Wil je nu al een idee kwijt? Mail naar 

bestuur@devinco.nl. Wordt vervolgd! 

 

Problemen met website 

De provider heeft de website van Devinco off-line gezet. Derden plaatsen schadelijke bestanden 

via onze website. Helaas blijkt het moeilijk het lek boven te krijgen. Wij blijven eraan werken. 

Het wedstrijdprogramma, met vertrektijden, rijders, zaaldiensten e.d., kun je wel online vinden 

via de volgende link: http://iturl.nl/snZP1ea. 

 

Uitgelote aandelen 2015 

In 2005 heeft Devinco aandelen uitgegeven om een gedeelte van de verbouwing van het 

clubhuis te bekostigen. De start van de aandelenuitgifte was per 1 november 2005. 

Terugbetaling van de aandelen geschiedt in 10 jaar, jaarlijks in november, vanaf 3 jaar na de 

startdatum van de uitgifte. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november 2015 zijn 20 aandelen (10%) uitgeloot. 

Het gaat om de volgende nummers: 6 – 10 – 11 – 42 – 47 – 51 – 66 – 72 – 73 – 86 – 117 – 118 

– 120 – 127 – 134 – 150 – 165 – 172 – 181 – 198.  

Alleen tegen inlevering van het aandeel voor 1 mei 2016 kan de aandeelhouder zijn of haar inleg 

terug ontvangen. Er wordt geen vergoeding in de vorm van rente of dividend gegeven. Indien de 
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uitgelote aandelen niet voor 1 mei 2016 aan de penningmeester worden aangeboden ter 

uitbetaling, vindt geen uitbetaling meer plaats en wordt de waarde van het aandeel beschouwd 

als een donatie aan de vereniging. 

Tijdens de ledenvergadering is tevens door loting, onder de uitgelote aandelen, bepaald welk 

aandeel een premie van € 25,00 ontvangt. De gelukkige winnaar is de bezitter van het aandeel 

met nummer 118.  

Meer informatie bij Gertjan den Hertog, via penningmeester@devinco.nl.  

 

Overname horeca sporthal Keizerslanden 

De exploitanten van de kantine in sporthal Keizerslanden, Harrie en Wil de Bruin, stoppen per 

1/1/2016. Sportbedrijf Deventer heeft besloten om de horeca-exploitatie vanaf dan in eigen 

beheer voort te zetten. In de kerstvakantie worden enkele vernieuwingen aangebracht in de 

inrichting en inventaris. Het Sportbedrijf Deventer wil meer uniformiteit met andere locaties, 

zoals De Scheg. Wij bedanken de familie De Bruin voor hun jarenlange gastvrijheid! 

 

 

Van de Activiteitencommissie 
 

Kerstdiner voor A, B, C, D en G 

Vrijdag 18 december 2015 organiseert de AC het jaarlijkse kerstdiner voor A, B, C, D en G in 

“Het Middenvak” van 19.00 tot 21.30 uur. De kosten bedragen 5 euro (inclusief cadeau). Geef je 

op vóór 12 december a.s. via activiteiten@devinco.nl. Bekijk de flyer voor meer info!  

 

Goud & Nieuw Party 

Noteer al vast in je agenda voor 2016: op 2 januari vanaf 20.30 uur is er de Goud & Nieuw Party 

van Devinco. Haal je kaarten bij de Activiteitencommissie: Nicolas, Erwin, Michelle, Ellen of Wim 

Dorgelo! Entree: € 2,50 inclusief welkomstdrankje. Bekijk de flyer voor meer info! 

 

Korfbal Challenge 2015 in de kerstvakantie 

Van 27 t/m 30 december 2015 vindt de 16e editie van de Korfbal Challenge plaats. Vier dagen 

lang komen breedte- en topsport samen in het Topsportcentrum Rotterdam. Klik hier voor het 

volledige programma. 

 

 
Van de Sponsorcommissie 
 

Scoren met de Salland Clubactie! 

Én zelf die extra korting op jouw zorgpremie 

 

We doen weer mee met de Salland Clubactie! Daarmee kunnen we grote bedragen scoren voor 

in de clubkas, én jij scoort als lid van onze club een aantrekkelijke korting op jouw zorgpremie. 

En dat kan nu echt beginnen, want Salland Zorgverzekeringen heeft afgelopen week haar 

premies bekend gemaakt. 

 

Korting op jouw zorgpremie via KV Devinco: www.salland.nl/kvdevinco 

Jij krijgt 7% korting op jouw zorgpremie via onze speciale clubcollectiviteit. Zo profiteer jij van 

een zorgverzekering op maat tegen een aantrekkelijke prijs. En voor elke ‘overstapper’ krijgen 

wij als club geld voor in de clubkas. Wij zetten het gescoorde bedrag straks in voor leuke dingen 

voor Devinco.  

 

mailto:penningmeester@devinco.nl
mailto:activiteiten@devinco.nl
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/evenementen-1/korfbal-challenge/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/evenementen-1/korfbal-challenge/pogramma-korfbal-challenge-2015/
http://www.salland.nl/kvdevinco
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Even de voordelen op een rij. Via KV Devinco: 

 sluit jij een goede zorgverzekering op maat af; 

 krijg jij een aantrekkelijke korting op de basisverzekering, aanvullende én 

tandartsverzekeringen; scoort de club een mooi bedrag voor de clubkas. 

 

 
 

Dit geldt voor jou en alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. De korting geldt dus voor 

het hele gezin! En kinderen tot 18 jaar maken gratis gebruik van de meest uitgebreide 

aanvullende en tandartsverzekering van de ouders. Ben je al bij Salland verzekerd? Dan kun je 

ook overstappen naar onze clubcollectiviteit. Je profiteert van dezelfde 7% korting en scoort mee 

voor onze club! En in beide gevallen maak jij ook nog eens kans op een jaar lang gratis 

lidmaatschap. Kijk snel op www.salland.nl/kvdevinco! 

 

Vaste goede service van Salland  

 Zelf jouw eigen pakket samenstellen; 

 zeer ruim aanbod van gecontracteerde zorgverleners bij jou in de buurt; 

 tandartsverzekeringen met vergoedingen voor alle behandelingen, inclusief 

techniekkosten. Dus geen gepuzzel met kleine lettertjes en ingewikkelde voorwaarden. 

 En voor jouw gemak: 

 declaraties worden binnen 5 werkdagen uitbetaald; 

 je kunt het verplicht eigen risico gespreid betalen 

 Overstappen is heel gemakkelijk en Salland Zorgverzekeringen zegt jouw huidige 

zorgverzekering op. 

 

Sluit je direct aan en stap over via www.salland.nl/kvdevinco! 

 

 

 

Agenda 

vrijdag 04 december Kaartavond 

maandag 14 december  Vergadering bestuur 

donderdag 17 december Kaartavond 

vrijdag 18 december Kerstdiner voor A, B, C, D, en G 

zaterdag 19 december  Kerstbrunch voor de trimploeg 

zaterdag 02 januari  Devinco Goud & Nieuw Party voor Senioren, A en B  

http://www.salland.nl/kvdevinco!
http://www.salland.nl/kvdevinco!
http://www.salland.nl/kvdevinco
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Flyer kerstdiner 

 
 

 

Flyer Goud & Nieuw Party  

 
 

 

 


