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Van het bestuur 
 

Oproep voor de Algemene Ledenvergadering 

Op vrijdag 27 mei 2016 om 19.30 uur vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De 

stukken ontvang je binnenkort. Tijdens deze ALV presenteert het bestuur van Devinco het 

“concept” beleidsplan 2016-2020.  

 

Devinco heeft de laatste jaren een explosieve groei doorgemaakt en veel doelstellingen uit het 

beleidsplan 2010-2015 “Hoog Op” zijn gerealiseerd dankzij de inzet van jullie. Op de laatste ALV 

zijn door de aanwezigen middels “geeltjes” aangegeven waar volgens hen de speerpunten 

moeten liggen in het nieuwe beleidsplan. Een belangrijke conclusie die werd getrokken uit deze 

avond en waarmee de schrijver van het beleidsplan op pad werd gestuurd was “IEDEREEN”. 

 

“IEDEREEN”, speelt, helpt! Saamhorigheid in de breedste zin van het woord.  

 

Met die gedachte in het achterhoofd is Matthijs Rademaker in opdracht van het bestuur aan de 

slag gegaan om het nieuwe beleidsplan op te stellen. Hij heeft hierbij zowel binnen als buiten de 

vereniging zijn oor te luister gelegd en kritische vragen gesteld om te komen tot een beleidsplan 

2016-2020.  

 

Het beleidsplan wordt echter niet opgesteld door het bestuur en door Matthijs maar door jullie! 

Jullie, de leden, die wekelijks of dagelijks met alle beslommeringen die een verenigingsleven 

met zich meebrengt. Jullie input is van essentieel belang om een beleidsplan tot uitvoering te 

brengen en te laten slagen. 

 

Daarom roepen wij jullie ook op om je input te geven en je stem te laten horen op de komende 

ALV. 

 

Per slot van rekening is Devinco van “IEDEREEN”. Dus ook van jou!  
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Opbrengst Rabo-actie Hart voor Salland  

Voor Devinco heeft de actie Hart voor Salland € 336 opgeleverd. Dat bedrag besteden we 

traditioneel o.a. aan het schoolkorfbaltoernooi. Alle Rabo-leden die op Devinco hebben 

gestemd: bedankt voor jullie steun! 

 

Opbrengst Jumbo-actie 

Op de cheque voor Devinco van de Spek-de-clubkas-actie bij Jumbo Zandweerd stond het 

bedrag van € 134,91. Voorzitter Menno den Outer kreeg de cheque op 28 april in de Go Ahead 

Eagles lounge. Toch, ook in vergelijking met andere verenigingen, een mooie bijdrage aan het 

elektronisch scorebord. We bedanken alle Devinco-fans die hun vouchers bij de Jumbo voor 

Devinco hebben gescand! 

 

 

Van de Technische Commissie 
 

Trainen tot seizoensafsluiting 

De trainingen gaan door tot en met donderdag 9 juni, dus tot de Hennie Ebelerdag, op zaterdag 

11 juni. 

 

 

Van de Contactcommissie 
 

Help je mee bij het schoolkorfbaltoernooi? 

Ook dit jaar organiseert Devinco weer het schoolkorfbaltoernooi. Op woensdagmiddag 21 september 

2016 vindt dit toernooi plaats. Meld je vast aan als vrijwilliger bij Saskia Zemann, Yvonne ter Hove, 

Afke Bolt of Jolanda Wilkens, of via schoolkorfbal@devinco.nl!  

 

 

Van de Activiteitencommissie 
 

Hennie Ebelerdag 2016 

Op 11 juni a.s. vindt de jaarlijkse seizoensafsluiting plaats. De Hennie Ebelerdag! Voor de 

nieuwe leden die zich afvragen wie Hennie Ebeler is? Hennie Ebeler was tot nu toe de enige 

Deventer korfballer die in het Nederlands achttal heeft gespeeld. Hij was de vader van Pim, opa 

van Jorien en Saskia, overgrootvader van Vera en Gijs, die allen actief zijn binnen Devinco. 

De HE-dag heeft dit jaar een nieuw jasje aangetrokken. De traditionele spelletjes zijn vervangen 

door een mixtoernooi voor ouders en kinderen in vijf verschillende leeftijdscategorieën. Op deze 

manier kunnen de ouders samen met hun kinderen spelenderwijs kennis maken met het spel 

korfbal.  

’s Middags strijden koppels om in de eer in het Tientoernooi. Ook hier is er een onderverdeling 

in vijf categorieën. Te weten senioren, A/B, C/D, E/F, G/KF).  

De dag wordt afgesloten met een BBQ. De kosten hiervoor bedragen EUR 10,00 per persoon te 

voldoen op de dag zelf.  

 

Wil jij bij deze happening aanwezig zijn? Meld je dan aan via de formulieren in de kantine of via 

activiteiten@devinco.nl uiterlijk 2 juni 2016. Bij aanmelding per mail graag vermelden of je 

meedoet aan het mixtoernooi (teamnaam, alle spelers met namen, categorie en/of deelname 

aan BBQ) of het tientoernooi (teamnaam, namen spelers, categorie en/of deelname aan BBQ). 

De betaling voor de BBQ kan geschieden op 11 juni 2016 tijdens de HE-dag.  

LET OP:   BIJ AFMELDING NA 4 JUNI 2016 IS BETALING a EUR 10,00 PER PERSOON 

VERPLICHT IN VERBAND MET GEDANE BESTELLINGEN (o.v.v. geldige redenen) 
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Agenda  

 donderdag 12 mei 19.30 - 20.30 uur Inloopspreekuur Fysiodé  

 vrijdag 20 mei 20.00 - 22.00 uur  Kaarten eindavond  

 vrijdag 27 mei 19.30 - 21.30 uur  Algemene ledenvergadering  

 zaterdag 11 juni 10.00 – 21.00 uur Hennie Ebelerdag - nieuwe stijl 
 

 

 

 

 

 

 

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