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Wel/niet trainen voorjaarsvakantie 

Hieronder staat welke teams wanneer wel of niet trainen in de voorjaarsvakantie: 
• week 20 t/m 25 februari: 

- geen training voor Kangoeroes en Selectie 1 & 2 
- alle andere teams trainen allemaal wel vanwege wedstrijden op zaterdag! 

• week 27 februari t/m 4 maart: 
- geen training voor Kangoeroes/F/E/D/C/B/G/KombiFit en 4de/midweek 
- dinsdag 28 februari wel training voor A1, 3 en Selectie 1 & 2  
- donderdag 2 maart wel training voor Selectie 1 & 2.  

 
 

Hulp nodig voor 7e DEFinco-toernooi 

Zaterdag 25 maart as. organiseren we de zevende editie van het DEFinco-toernooi. 
Verenigingen zijn al aangeschreven en de eerste inschrijvingen zijn al weer binnen.  
Begin februari draait de organisatie weer op volle toeren. Met de bijdrage van vrijwilligers 
kunnen we er weer voor zorgen dat het een succesvol toernooi wordt. We hebben weer hulp 
nodig van scheidsrechters, EHBO-ers, barmedewerkers, pannenkoekbakkers en natuurlijk 
mensen die het wedstrijdsecretariaat willen bemannen (bevrouwen).  
Geef je op bij Trienke Scheper via deftoernooi@devinco.nl of 06 1104 7115.  
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Wie wint bij Deventer sportverkiezing 2016? 

Op vrijdag 3 februari is de Deventer sportverkiezing. Wim Dorgelo behoort – met een mooie 
foto van Devinco 1 - bij de 3 genomineerden voor de sportfoto van het jaar. Onze G-
korfballers zijn genomineerd in de categorie sporters me t een beperking. Vorig jaar wonnen 
zij! Volg de media voor de uitslagen. 
 

 
 

 
 

Steun Devinco bij de Spek de Kas-actie Jumbo Boreel 

Devinco doet weer mee aan de Jumbo Spek de Kas-actie, dit 
keer bij Jumbo Boreel. Steun jij Devinco je boodschappen? Roep 
iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt op om 
Devinco te steunen! 
Van 8 februari tot en met 18 april 2017 ontvang je van Jumbo 
Boreel bij elke €10 aan boodschappen een speciale voucher. 
Elke voucher vertegenwoordigt één sponsorpunt. Je scant de 
voucher bij de ‘actiekast’ en kiest op het touchscreen de 
vereniging waaraan je het sponsorpunt wil schenken. Aan het 
eind verdeelt Jumbo op basis van de toegekende sponsorpunten 
een bedrag van € 5.000,- over de deelnemende 
sportverenigingen en scholen.  
 
 

Rabo-lid? Stem op Devinco! 

Ook dit jaar doet Devinco mee met de actie 'Hart voor Salland' van de Rabobank Salland. 
Ben je lid van deze bank, dan ontvang je rond 9 maart 2017 per post een persoonlijke 
toegangscode. Hiermee kun je via internet stemmen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 
waarvan maximaal drie stemmen op eenzelfde vereniging (Devinco natuurlijk) mag worden 
uitgebracht.  
Let op: alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. Ben je wel klant, maar nog geen lid 
van de bank, dan kun je een (gratis) lidmaatschap van de bank aanvragen via 
www.rabobank.nl/salland onder het kopje 'Lidmaatschap'. 
 
 

Klus- en boendag op 18 maart 

Op zaterdag 18 maart is er weer een klus- en boendag bij clubhuis Het Middenvak op de 
Rielerenk. Dan maken we de accommodatie weer klaar weer het DEFinco-toernooi en het 
voorjaarsseizoen. Noteer je deze dag en een deel ervan al vast in je agenda? 
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Agenda 

vrijdag 10 februari 20.00 - 23.00 Kaartavond 
maandag 13 februari 19.30 - 21.30 Vergadering bestuur Devinco 
vrijdag 24 februari 20.00 - 23.00 Kaartavond 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

 

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

 
Een wijziging van je adres of contactgegevens mail je naar ledenadministratie@devinco.nl. 
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