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Van de Technische Commissie 
 

Trainen in de voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie 29 februari t/m 6 maart trainen de jeugdteams D, E, en F niet. 

 

Gedragsregels in en rond de zaal 

We hebben nog een aantal weken te gaan in de zaal en vragen jullie aandacht voor de 

gedragsregels in onze thuishal Keizerslanden. Het is belangrijk dat we ons goed gedragen in en 

rond de zaal. We zijn er allemaal te gast.  

Denk daarom aan het volgende: 

 Hou de kleedkamer netjes. Maak er geen waterballet van, dat mag je thuis ook niet.  

 Ruim je meegenomen flesjes op na een wedstrijd. Gooi ze netjes in de prullenbak. Ook op 

de tribune afval netjes weggooien. 

 Spelen in de gang mag, maar zorg er voor dat je niet tot last bent van een ander. 

 Nooit spelen langs de lijn van het veld terwijl er een wedstrijd bezig is.  

 Warmlopen voor jouw wedstrijd in de gang en niet in de zaal als een andere wedstrijd bezig 

is. 

 Luister naar de sporthalbeheerder en de zaaldienst. Als zij je aanspreken op je gedrag, dan 

hoor je je daar naar te gedragen. 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 
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Van sponsorcommissie 
 

We hebben een nieuwe sponsor! Vitality4you. 

Stella en Jeroen Overkamp houden zich bezig met gezonde voeding en met de nadruk op 

gezonde sportvoeding. Zij gaan de selectie 1 & 2 voorzien van deze sportdrank tijdens de 

wedstrijden. Het gaat om de CR7 Drive van Herbalife. 

De bijna voltallige selectie heeft dinsdagavond kennis gemaakt met de nieuwe sponsoren en de 

drank geproefd. De spelers waren enthousiast over de smaak. Wellicht geeft het een boost aan 

de prestaties! 

Op onze accommodatie komt een mooi reclamebord langs de velden te hangen. Tijdens 

ouderavonden voor de jeugd zullen Stella en Jeroen een presentatie verzorgen over deze 

gezonde sportdrank. Waarom is het zoveel beter dan kraanwater en de welbekende AA drink? 

Indien gewenst kunnen personen zich op individueel vlak daarin verder laten begeleiden. Men 

kan ook zelf een afname doen van deze sportdrank en daarvan gaat 25% in de clubkas. Dit zal 

voor de hele club mogelijk zijn. 

 

 

Acties voor het scorebord 

Onder het motto “IEDEREN SCOORT, IEDEREEN HELPT” gaan we dit voorjaarsseizoen actie 

voeren voor een GROOT elektronisch scorebord op onze accommodatie. 

Hiervoor zijn een aantal acties opgezet. 

 

1. ‘Spek de clubkasactie’ van de Jumbo 

De 1e actie: is de deelname aan de “Spek de clubkasactie “ van de Jumbo.  

In de periode van 22 februari tot 1 mei ontvang je bij je boodschappen een voucher die je kunt 

laten scannen voor Devinco. Hiermee sparen we dan een mooi bedrag bij elkaar voor het 

Scorebord! Helaas konden we maar bij 1 vestiging deelnemen. Dat is de Jumbo op de 

Zandweerd geworden. Na een oproep op Facebook kwamen hier de meeste reacties op binnen. 

 

2. Paasbrodenactie 

De 2e actie: Paasbrodenactie 

In de week tussen de laatste zaaltraining en de eerste veldtraining in gaan we met de hele club 

langs de deur om paasbroden te verkopen. Tijdens de ALV kwam het woord “iedereen” 

veelvuldig naar voren. We willen dan ook iedereen oproepen om te komen helpen. Ten slotte 

maakt iedereen gebruik van het scorebord en wil heel graag zijn dat zijn/haar doelpunt er op 

staat! 

We zijn mensen nodig die de kinderen begeleiden en voor het vervoer, een bevoorradingsteam 

om verkopers te bevoorraden en verkopers. 

We gaan starten op maandag en verkopen tussen 18.00 en 20.00 uur. We hopen natuurlijk zo 

veel mogelijk te verkopen op de 1e 2 avonden. Maar gaan door indien we er nog niet zijn. 

Tijdens deze verkoop flyeren we ook voor Devinco: 3 vliegen in 1 klap! 

 Actievoeren voor het Scorebord 

 Ledenwerfactie 

 Samenwerking met iedereen! 

De actie is in de week van 14 tot 19 maart. Hou de mail in de gaten en meld je aan. Reserveer 

die week in je agenda en kijk op welke avond jij kunt helpen. 

 

 

Rabo-actie Hart voor Salland: stem in maart op Devinco 

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van de winst beschikbaar voor 

ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Als je bij de 

Rabobank bankiert, kun je hierover in maart 2016 meebeslissen. Je krijgt een stemkaart met 

een toegangscode. Daarmee kun je 5 stemmen toekennen aan verenigingen en stichtingen die 



3 
 

je een warm hart toedraagt. Aan één organisatie mag je maximaal drie stemmen geven, wat ons 

betreft Devinco!  

Hou de berichten via Facebook en e-mail in de gaten. 

 

 

Van de Contactcommissie 
 

Redactie zoekt versterking 

Binnenkort verschijnt de eerste uitgave van het clubblad DEvINFO in dit seizoen. De redactie 

hoopt dat je in dit blad met veel plezier leest. Het verschijnt later dan je gewend bent, want de 

redactie is onderbezet. Daarom zoeken we versterking: twee of drie redactieleden die 4 keer per 

jaar zorgen dat DEvINFO uitkomt, met mooie verhalen en beelden van over de mensen en 

activiteiten bij Devinco.  

Mail naar redactie@devinco.nl, of spreek Wim Dorgelo aan.  

 

 

Website is weer online 

Na problemen met schadelijke bestanden is www.devinco.nl weer in de lucht met een tijdelijke 

website. De webredactie werkt aan een volwaardige versie. Daarbij hebben we de spontane 

hulp gekregen van ouder Jeroen Malestein. Hij heeft de oude (vervuilde) versie toegankelijk 

gemaakt voor beheer, wat erg helpt bij het weer opbouwen van een ‘schone’ site. Bedankt 

daarvoor! 

 

 

Agenda 

 maandag 8 februari  Vergadering bestuur 

 vrijdag 12 februari  Kaartavond 

 vrijdag 26 februari  Kaartavond 

 29 februari t/m 6 maart  geen trainen voor jeugdteams D, E, en F 

 22 februari tot 1 mei  'Spek de clubkasactie' van Jumbo 

 14 maart tot 19 maart Paasbrodenactie 
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