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Even voorstellen: Willem Scheper 
Sinds november van dit jaar heeft Willem aangeboden om het (interim)voorzitterschap op zich te 

nemen, in ieder geval tot aan de zomer van 2023. Tijd voor een korte introductie. 

Ik ben Willem Scheper en ben bijna 25 jaar lid van korfbalverenigingen in Deventer. Daarvoor heb ik 

in Heerenveen gekorfbald bij Blauw-Wit (tegenwoordig KV Heerenveen). Na de fusie van Korfoes en 

Hellas heb ik de eerste vijf jaren van Devinco het voorzitterschap op me genomen, dus ik weet wat 

me te wachten staat. Bij Devinco heb ik naast het voorzitterschap meerdere functies bekleed, zoals 

lid van de technische commissie en trainer van diverse teams. Ook heb ik lange tijd in het eerste 

team mogen spelen. Tegenwoordig korfbal ik zelf niet meer, maar fluit wedstrijden en ben als 

supporter van mijn dochter Fardau regelmatig op het veld of in de zaal te vinden. Ook mijn vrouw 

Trienke heeft lange tijd gekorfbald en is nog actief in meerdere functies binnen de club. Onze 

tweede dochter Marte heeft het korfbalvirus (nog) niet te pakken, zij is een echte voetbalster. 

Ruim anderhalf jaar geleden heeft Matthijs me gevraagd om mee te denken over de ontwikkelingen 

sporthal Marke Zuid. Langzaam maar zeker ben ik daardoor meer actief geworden en was er nauwer 

contact met het bestuur. Doordat Kirsten om begrijpelijke redenen het voorzitterschap niet op kon 

pakken, heb ik na overleg met de andere bestuursleden besloten om er voor te gaan. Het bestuur 

vormt een mooi team, waarmee ik volop vertrouwen heb in een goede samenwerking. 

In 2023 staat er voor ons als vereniging veel te gebeuren. De ontwikkelingen van de Marke Zuid 

worden concreter, waarbij aan ons een definitief besluit gevraagd wordt om wel of niet te verhuizen. 

Hier komen we uiteraard bij jullie op terug. Door goed financieel beleid van de afgelopen jaren, 

brengen de stijgende kosten ons niet direct in de problemen, toch vraag het ons om alert te blijven. 



Het vrijwilligersbeleid wordt verder vorm gegeven en we moeten er met elkaar voor zorgen dat 

cruciale functies goed ingevuld blijven. Bovenal blijft het van belang dat iedereen zich thuis voelt bij 

onze vereniging en dat iedereen op zijn/haar niveau met veel plezier kan korfballen. Ik wens 

iedereen dat en een sportief en gezond 2023 toe! 

Willem Scheper 

 
Werkgroepen brainstormavond: 16 januari 2023 
Het bestuur is voornemens om op de thema’s: website, vrijwilligersbeleid, sponsoring en 
ledenwerving/behoud werkgroepen te vormen om hier mee aan de slag te gaan. Deze thema’s zijn 
op de ALV van 18 november jl al aan de orde geweest en hebben zich al enkele mensen gemeld om 
hier in mee te denken. Wil jij ook meedenken over de genoemde thema’s? Dan ben je van harte 
welkom op de werkgroepen brainstormavond. Deze avond staat gepland op Maandag 16 januari 
2023 om 19.30 uur in het Middenvak Devinco. Op deze avond gaan we in de werkgroepen uiteen (45 
tot 60 minuten) om met elkaar te brainstormen en vragen per onderwerp te bundelen. Daarna 
houden we een plenaire terugkoppeling.  Het is ons streven om dan per werkgroep een stip op de 
horizon te zetten, waar we naar toe willen. De avond wordt geleid door Willem Scheper. Bij iedere 
werkgroep schuift een bestuurslid aan. 

Wil jij meedoen? Meld je dan aan bij Anita via: secretariaat@devinco.nl. Laat ook even weten welk 

thema (of thema’s) jou interesse hebben. 
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Devinco Sokkenactie actie verlengd tot donderdag 5 januari 2023! 
Bestel nu éénmalig de nieuwe Devinco sokken. Ze worden speciaal gemaakt en NIET via de 

webshop verkocht. Wil jij deze unieke sokken voor wedstrijden? Kosten €8,95. Mail jouw 

bestelling naar communicatie@devinco.nl. Geef duidelijk de maat en het aantal paar sokken 

aan. 

Bij de start van het veldseizoen kan je de sokken afhalen en betalen in het clubhuis. 

Bestellen kan tot donderdag 5 januari 2023. 

 

 

mailto:secretariaat@devinco.nl
mailto:communicatie@devinco.nl


Inventarisatie Devinco inschietshirt 
De nieuwe inschietshirts worden ook speciaal gemaakt. Deze worden WEL via de webshop 

verkocht ivm bedrukking van je naam en evt nummer. 

 

Om te weten hoeveel er gemaakt moeten worden willen we graag een indicatie van het 

aantal en de maten. 

In het voorhaar komen deze shirts in de webshop. 

Laat ons weten of jij een shirt gaat bestellen en welke maar het moet worden. Ook dit zijn 

Stanno shirts en vallen normaal. 

Mail jouw maat door naar communicatie@devinco.nl of app Christa 

 

Dit is dus NIET een bestelling alleen een inventarisatie. 

 

Indien er niet genoeg aanmeldingen komen worden deze shirts NIET gemaakt. Tot 

donderdagavond 5 januari 2023 kan je je wensen doorgeven. 
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Trainingen nieuwe jaar 
De trainingen in de zaal starten weer vanaf maandag 2 januari 2023. 

 

Vacature scheidsrechterscommissie 

De vacature binnen de scheidsrechterscommissie voor het wedstrijdkorfbal is nog altijd niet 

ingevuld. Dit is jammer. 

Hoe werkt het? 

• de wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden uitgezet voor externe scheidsrechters 
• als een externe scheidsrechter zich meldt, dan hoeven we als vereniging geen scheidsrechter 

voor die wedstrijd in het wedstrijdkorfbal te regelen.  
• als zich geen scheidsrechter heeft gemeld, dan ‘krijgen we die wedstrijd terug’ op 

donderdagochtend. Het is dan aan Devinco om dan een scheidsrechter te regelen. 
• we kunnen putten uit een groepje scheidsrechters die deze wedstrijden op zich kunnen 

nemen. Iemand moet dit coördineren. We zoeken dus een coördinator (liefst 4 want dan 
ben je 1x per maand aan de beurt i.p.v. 4x per maand) 

• De vrijwilliger die deze taak wekelijks op zich neemt, is niet gevonden. Dat betekent dat 
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal die terugkomen, mogelijk geen scheidsrechter krijgen. 
Deze wedstrijden gaan dan ook niet door. 

Consequenties: 

• Het niet doorgaan van wedstrijden kost geld.  
• Het inhalen van wedstrijden geeft problemen in de zaalhuur. Immers: deze wedstrijden 

moeten in Keizerslanden worden gespeeld. Dat gaat dan ten koste van trainingen van de 
teams. 

• Het niet in kunnen halen van wedstrijden, kost de teams punten. Immers, de overwinning 
gaat naar het andere team. 
 

Meld je aan via scheidsrechter@devinco.nl of tc@devinco.nl 

 

 

Agenda 

Maandag 16 januari 2023                           Werkgroepen brainstormavond 
Zaterdag 25 februari 2023                          Filmavond Jeugd 
Maandag 20 februari 2023                         Bestuursvergadering 
Zaterdag 15 april 2023                                G-korfbaltoernooi 
Vrijdag 30 juni t/m Zondag 2 juli 2023     Kamp 2023 
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