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Van de Technische Commissie 

 

Beachkorfbal  

Van Korfbalvereniging Fluks uit Noordwijk kregen we een uitnodiging voor grootste breedtesport 

Beachkorfbaltoernooi van Nederland op zaterdag 25 juni 2016. Het toernooi begint om 10.30 uur 

en eindigt rond 16.30 uur met de prijsuitreiking. Meer info op http://www.beachkorfbal.eu/. Of 

mail naar info@beachkorfbal.eu.  

Meer beachkorbal-evenementen vind je op de website van het KNKV. En KVZ werkt in de 

Zutphen aan een beachcenter, zie http://www.beachcenterzw.nl/.  

 

 

Van de Activiteitencommissie 
 

Vossenjacht op 14 mei 

De Activiteitencommissie organiseert op zaterdag 14 mei een vossenjacht in de stad voor de 

jeugd. Hou Facebook en de website in de gaten voor meer informatie. De AC zal een flyer 

uitdelen. Wil je als vos meehelpen? Meld je aan bij de AC via actviteiten@devinco.nl. 

 

 

Van de Contactcommissie 
 

Help je mee bij de Kangoeroe Games? 

Op vrijdagochtend 22 april organiseren wij van 8:30-12:00 uur weer de Kangoeroe Games bij 

Devinco. Omdat dit ook de Koningsspelen zijn, is er voor de eerste groep van 100 kinderen een 

ontbijt in ons clubhuis. We zoeken dus veel hulp: 20 personen voor de spellen, 6 personen voor 

de faciliteiten, 8 personen voor de catering, 2 personen voor de spelleiding. 

Meld je dan snel aan bij devinco@devinco.nl. Deze uren mogen ook meetellen voor een 

maatschappelijke stage. 
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Van het bestuur 
 

Noteer al vast: ALV op 27 mei 

De voorjaarsledenvergadering houden we op vrijdag 27 mei om 19.30 uur in clubhuis Het 

Middenvak. Veel belangrijke onderwerpen komen aan bod:  

 Sponsoren Stella en Jeroen Overkamp presenteren hun voedingsadviesbureau Vitality4you 

 waar willen we met Devinco staan in 2020?: discussie over beleidsplan 

 hoe betalen we de kosten komend seizoen: begroting 2015/2016 

 wie gaan het allemaal regelen: samenstelling bestuur en commissies.  

We rekenen ook op jouw komst! 

 

 

Uit de bestuursvergadering 

De belangrijkste onderwerpen uit de maart-vergadering van het bestuur: 

 Matthijs Rademaker gaat de vereniging rond om een nieuw beleidsplan op te stellen. Hij is 

begonnen met het korfbaltechnisch beleid. Het bestuur vindt het belangrijker dat de leden 

goed in het gesprek gaan over het beleid dan dat er snel een plan komt. Op de komende 

ledenvergadering discussiëren we verder. Eind 2016 stelt de ALV het beleidsplan vast. 

 in de vorige ALV hebben we al aangekondigd dat een contributieverhoging nodig is om het 

wegvallen van de jeugdsubsidies op te vangen. Penningmeester Gertjan den Hertog heeft 

een voorstel gemaakt voor de ALV van 27 mei.  

 Op 11 april heeft het Devinco-bestuur een gesprek met het bestuur van SKF uit Veenendaal 

om van elkaars ervaringen te leren. 

 de afgelopen weken hebben Christa Top en Wim Dorgelo acties georganiseerd voor de 

aanschaf van een elektronisch scorebord. De respons onder de leden en de opbrengst 

vielen tot nu toe wat tegen. De ‘spek de clubkas-actie’ van Jumbo Zandweerd loopt nog!  

 Vincent Smit heeft de inspanningen van de TC toegelicht om een nieuwe trainer voor de 

selectie te vinden. Inmiddels weten jullie dat Pieter Bouwma de nieuwe hoofdtrainer is in het 

seizoen 2016-2017. 

 

 

Agenda 

 

tot maandag 02 mei   'Spek de clubkasactie' van Jumbo Zandweerd 

woensdag 06 april 19.30 - 20.30  Devinco-hardloopclinic Vitality4you 

vrijdag 08 april 20.00 - 22.00  Kaartavond 

zaterdag 16 april   Korfballeague-finale 

maandag 18 april 19.30 - 21.30 Vergadering bestuur 

vrijdag 22 april 8.00 - 12.00  Kangoeroe Games 

vrijdag 22 april 20.00 - 22.00  Kaartavond 

 

 

 

 

Heb jij nieuws voor de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@devinco.nl. 
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