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Van harte gefeliciteerd met jullie bijna 102-jarig jubileum, Devinco.
Op 3 november 2019 tikten jullie de eeuw aan. Het bereiken van zo’n
mijlpaal, dat mag wel gevierd worden.

Devinco, met circa 300 leden, is een vereniging waar iedereen
welkom is. Jullie stimuleren kinderen om te sporten door ze kennis te
laten maken met korfbal tijdens jaarlijks terugkerende
schoolkorfbaltoernooien en clinics. Sinds 2011, dus nu al 10 jaar,
bieden jullie ook sporters met een beperking de mogelijkheid om te
korfballen. De G-korfballers zijn inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardig onderdeel van de vereniging, één van de grootste Gploegen in Nederland. Hierbij werken jullie samen met scholen voor
speciaal onderwijs, de Deventer Sportploeg en het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond.

Bij de korfbalvereniging staat sociale veiligheid hoog in het vaandel.
Er is een gedragscode, er zijn vertrouwenspersonen aangesteld en de
vereniging stelt een VOG verplicht voor bepaalde groepen
vrijwilligers – zij moeten goede papieren hebben zodat ze bij kunnen
dragen aan die veilige omgeving. Uit jullie Gouden Regels blijkt onder
andere jullie respect voor elkaar: bij jullie is geen plaats voor

discriminatie en geweld en er is waardering voor iedereen zoals hij of
zij is.

In de afgelopen jaren heeft Devinco diverse onderscheidingen in de
wacht gesleept, zoals de Deventer Vrijwilligersprijs in de sector sport,
de Fair Play Award, de titel Sportbestuur van het jaar van Nederland,
de Sportstimuleringsprijs en jullie hadden een winnaar in de
categorie ‘Sporter met een beperking’ bij de Deventer
Sportverkiezing. Ook zijn jullie Arbitrageproof, volgens een certificaat
van de KNKV: jullie hebben het scheidsrechtersbeleid op orde.

Devinco en haar voorlopers vormden – met ups en downs - een actief
onderdeel van de Deventer sportgemeenschap. Korfbal is een kleine
sport, maar in de loop van de 100 jaar waren er steeds Deventenaren
die de sport enthousiast beoefenden. Eén Deventer korfballer, Henny
Ebeler, werd in 1933 geselecteerd voor het Nederlands team. Jullie
jaarlijkse seizoensafsluiting draagt nog steeds zijn naam.

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Daarvan hebben
jullie er veel. Iedereen is welkom en iedereen presteert. Én iedereen
helpt om de vereniging draaiende te houden. Niet alleen de
sportprestaties van het eerste doen er toe, maar ook van C3.
Bewegen en sporten, daar gaat het om, van de jeugdleden tot
KombiFit.

Devinco is meer dan een eeuw oud, aanstaande woensdag 102 jaar
zelfs, maar volledig bij de tijd. De samenleving roept om gelijke
rechten van mensen. Als korfballers zijn jullie een voorbeeld voor
anderen. Niet door verhalen te vertellen of te demonstreren, maar
door het gewoon lekker beoefenen van jullie sport. Door het
gemengde karakter ervan, want mannen en vrouwen sporten in
gelijkwaardigheid met elkaar, kent korfbal een veilig en sociaal
karakter, ondanks dat er op het veld vaak volop gestreden wordt.
De gelijkwaardigheid van man en vrouw staat nadrukkelijk op jullie
agenda. Het gaat niet enkel om de gemengde teams, maar ook om de
gemengde bezetting van besturen en scheidsrechters plus
trainers/coaches op het hoogste niveau. Daarin zijn jullie een
voorbeeld voor andere verenigingen en voor de maatschappij – die
ook nog een lange weg te gaan heeft daarin.

Door de coronaperikelen hebben jullie vorig jaar een ander seizoen
gehad dan jullie hadden gehoopt. Dit seizoen is óók anders dan
anders. Want, beste leden van Devinco, jullie starten met een
Koninklijke Erepenning.

De gemeente Deventer is heel erg opgetogen over de bijdrage die
Devinco levert aan de Deventer samenleving. Maar dat niet alleen:
ook Zijne Majesteit de Koning is daar opgetogen over. De Koninklijke

Erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning
heeft voor jullie bijzondere verdiensten. Die koninklijke waardering,
beste korfballers, valt jullie vandaag ten deel.

Van harte gefeliciteerd!

