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VAN HET BESTUUR
Het nieuwe seizoen is inmiddels volop begonnen en de teams van Devinco maken een goede
start. Nieuwe spelende leden op het veld en ook op de trainingen ontmoeten we nieuwe
gezichten: welkom!
De voorbereidingen voor het schoolkorfbaltoernooi zijn in volle gang en het is prachtig om te
zien dat meer dan 100 kinderen van diverse basisscholen op onze velden actief zijn met
aangeboden trainingen. Dank aan de vrijwilligers die hen ontvangen en een leuke training
verzorgen. Korfbalpromotie pur sang.
Zaterdag 25 sept jl. hebben we aandacht besteed aan 10 jaar G-korfbal bij onze vereniging.
Een mijlpaal waar we de spelers en begeleiding mee feliciteren. Verderop in deze nieuwsbrief
enkele foto’s.
In de zaalcompetitie zal onze D1 in de hoofdklasse gaan uitkomen: een uitdaging!. Er zijn wat
zorgen over de beschikbare trainingsruimte in de sporthallen voor het komende zaalseizoen.
In overleg met het Sportbedrijf Deventer proberen we tot een oplossing te komen.
Dan tot slot de verhuizing naar de Marke Noord. Vanuit de gemeente zijn er nog geen
definitieve berichten gekomen. Onze inbreng en het resultaat van de ALV van 10 sept jl. is
goed ontvangen. Zodra er meer nieuws is, zullen we hier over berichten.
Bestuur KV Devinco

Schoolkorfbaltoernooi 2021: Scheidsrechters gezocht!!
Het schoolkorfbaltoernooi komt er aan en we hebben ruim 40 aanmeldingen van teams van
verschillende basisscholen in de gemeente Deventer. We hebben al de nodige hulp, maar zijn nog
dringend op zoek naar mensen die een paar wedstrijdjes willen fluiten tussen 14.30 en 17.00 uur!
Meld je snel aan bij de SKB commissie via: schoolkorfbal@devinco.nl. Heb je vragen? Stel deze aan
Kees, Dirkjan, Anita, Christa of Hans.

10 jaar G-korfbal bij Devinco
Zaterdag 25 september jl. werden de G-teams en hun coaches Loes, Hans, Hans en Erik in het
zonnetje gezet. In het zonnetje omdat we al 10 jaar G-korfbal hebben bij Devinco. Al vanaf het
eerste moment zijn zij de spil bij het G-korfbal met veel energie en plezier. Zij kregen uit handen van
Albert-Jan Kooijman mooie bloemen en heerlijkheden om met zijn allen van te smullen.

Kombifit
Voor 40-plussers heeft Devinco het sport- en beweegprogramma KombiFit. Dit is bedoeld voor
mensen die niet willen meedoen aan de korfbalcompetitie, maar wel graag sportief bezig willen zijn,
De Kombifit traint iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur op het korfbalveld. Elke
woensdagavond trainen met verschillende sporten. Dit onder professionele begeleiding van Joas en
Gijs. Wie sluit er aan? Interesse? Stuur een mailtje naar: kombifit@devinco.nl

Nieuwe Coronarichtlijnen gebruik kantine per 25 september 2021
Per 25 september 2021 zijn de Coronamaatregelen versoepeld. De afgelopen tijd konden we al weer
langs de lijn en in het veld genieten van korfbalwedstrijden en is de kantine beschikbaar voor een
hapje en een drankje. En dit blijft zo! We doen het met z'n allen heel goed. Iedereen houdt zich
netjes aan alle regels die gelden en we gaan respectvol met elkaar om.
Vanaf zaterdag 25 september a.s. heeft de overheid wel de maatregel ingesteld dat in de horeca de
Corona check app getoond moet worden. Sportkantines vallen hier ook onder.
Het bestuur heeft, in samenspraak met de kantinecommissie, daar het volgende op besloten:

•
•
•
•

Er wordt zoals we gewend zijn koffie, thee, frisdrank, broodjes, tosti's en warme snacks etc.
verkocht.
Het kantinedeel blijft voorlopig alleen in gebruik voor het bestellen en afhalen van de
consumpties en etenswaar.
Het consumeren ervan dient buiten te gebeuren.
Tijdens de bereiding van met name de tosti's en ander etenswaar wat bereidingstijd nodig
heeft wordt je gevraagd buiten te wachten.

De Corona check app hoeft dan niet getoond te worden. Het gebruik van de toiletten in de hal van
het clubhuis is gewoon toegestaan.
We hopen hiermee de kantine draaiende te houden.
Mocht je vragen hebben, stuur dan een mailtje naar de kantinecommissie of het bestuur:
kantine@devinco.nl of bestuur@devinco.nl

Spek de clubkas samen met de PLUS
Wil jij onze mooi club Devinco een steuntje in de rug geven? Aarzel dan niet langer en spaar je club
gezond!
Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvang je bij elke 10 euro aan
boodschappen* en wekelijkse actieproducten een sponsorpunt met een unieke code. Je bepaalt zelf
aan welke club of vereniging je jouw sponsorpunt(en) schenkt.
En hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van jouw cluppie!
Ook kun je weer digitaal zegels sparen bij deze spaarcampagne. Je ontvangt dan direct 1
sponsorpunt gratis!
Dit kan bij de Plus in Deventer en Schalkhaar bij Plus Vosselman, PLUS Hoffman, PLUS Kolkman en
PLUS ter Horst.
Kijk voor meer info op: https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/dashboard&id=707
Doe mee en geef Devinco een steuntje in de rug.
Je kunt je sponsorpunten ook inleveren bij de kantine.

Keukenprinsen en -prinsessen gezocht
De kantinecommissie is op zoek naar keukenprinsen en/of prinsessen.
Iedereen is gewend dat elke zaterdag er lekkere frietjes snacks en broodjes klaar staan. De dames Gé
& Marja hebben aangegeven dat ze een stap terug doen. Wie vind het leuk om dit te verzorgen op
de zaterdag? Er staan nu in de app “Keukendiensten” open gesteld. Schrijf je daarvoor in en we
hebben weer elke zaterdag een hapje te eten op het veld. Wees gerust, je krijg uitleg over de
apparatuur .

Alcoholwet per 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht. Wederverstrekking oftewel het kopen van
alcoholhoudende drank voor minderjarigen wordt strafbaar. Wanneer je een alcoholisch drankje
haalt voor een minderjarige krijgt niet alleen Devinco een boete, maar ook degene die het drankje
haalt en de minderjarige die het drankje krijgt.

Agenda
Woensdag 06 oktober 2021
Maandag 11 oktober 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Zaterdag 30 oktober 2021

Schoolkorfbaltraining
Bestuursvergadering
Schoolkorfbaltoernooi
Verrassingsactiviteit
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