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Organisatie 
 
Commissie zoekt voorzitter 
 
Grijp je kans: de tofste commissie van DES heeft een vacature! Niet als lid, nee, je mag zelfs meteen ‘aan de top’ 
beginnen. En dat van een commissie die al op volle toeren draait. Wie wil dat nou niet? 
Natuurlijk komt deze kans niet voor niets; we verwachten wel dat je een paar dingen doet: 

− Je houdt de verschillende communicatiekanalen (DESser, social, website) in de gaten, alhoewel het echte 
werk door de commissieleden wordt uitgevoerd 

− Je staat paraat als eerste aanspreekpunt voor het bestuur en de vereniging, alhoewel het echte werk door 
de commissieleden wordt uitgevoerd 

− Je neemt het voortouw in het bedenken, maken en uitvoeren van de communicatieplannen, alhoewel het 
echte werk door de commissieleden wordt uitgevoerd 

 
Wat krijg je er dan voor terug? 

- Zeven hele gezellige commissie collega’s 
- Een streepje voor bij het bestuur 
- Een boost voor je CV 

 
Je hoeft zeker geen jarenlange ervaring of ellenlang CV te hebben, en het is ook niet eens nodig om lid te zijn of 
korfbalervaring te hebben, maar de volgende punten zijn wel een pré: 

- Enthousiasme 
- (verder geen punten) 

 
We verwachten een hoop inzendingen, dus voor de sollicitatieprocedure zullen we een strenge selectie maken. 
Heb je interesse? Stuur even een berichtje naar communicatie@ckvdes.nl of laat het weten aan (toekomstig ex-
Delftenaar) Paulien. 
 
Groet,  
De communicatiecommissie 
 
NK Korfbal Pubquiz 
 
Er wordt iets heel leuks georganiseerd vanuit de korfbalwereld waar wij jullie graag van op de hoogte willen 
brengen. We begonnen de Corona tijd met een aantal online pubquizzen en nu is het tijd voor het grote werk! Er 
wordt namelijk een heus NK Korfbal Pubquiz georganiseerd!  
 
Samen met je familie, vrienden of korfbalteam vorm je een team en strijd je voor mooie prijzen! Daarnaast strijd je 
ook samen met andere teams van jouw vereniging voor het clubklassement. Er doen al 98 verenigingen mee! 
Welk team en welke club worden de winnaars van de NK Korfbal Pubquiz oudjaarseditie 2020‽ Deelname is gratis 
en er zijn vele prijzen te winnen! Doe gratis mee! Stel je team samen en join 30 december 2020 om 20:00 de 
laatste enige echte korfbal pubquiz van het jaar. 
 
Ben jij erbij? Het lijkt ons superleuk als we als DES goed vertegenwoordigd zijn. Via de onderstaande link vind je 
meer informatie. Meld je aan samen met je teamgenoten en ga ervoor: https://daltoinside.nl/nkkorfbalpubquiz! 💪💪 
 
De activiteitencommissie,  
Krijn, Wouter en Lara 
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Online nieuwjaarsborrel 
  



 

Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  
Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  
 
Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  
 
Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  
Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  
 
DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  
 
Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Brian Vernout    opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid    scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 
Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  
DES 3 en 4  Milou Horneman  & Tom Makkus 
DES 5, 6 en 7   Thijs Duurkoop  
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 
 
Communicatie   Paulien Verlaan    communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Tom de Zutter & Lara van der Reijken  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Josje Krijgsman    sponsorkleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   Paulien Verlaan en Simanca Deurloo schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  
Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  
 
Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 
Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  
Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  
 
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 
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