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Organisatie 
 
Van het bestuur 
 
Tussentijdse terugblik op het seizoen 

Verleden week hadden we als bestuur samen met de commissievoorzitters een terugblik op het jaar tot 
nu toe. Het is wonderlijk en mooi om te zien dat zelfs in een jaar waar al het normale verstoord wordt, 
dat er nog zoveel gebeurt en georganiseerd wordt om alles wat nog wel kan in zo goed mogelijke banen 
te leiden. Uiteraard is er soms ook het gebrek aan zin om echt iets te ondernemen omdat het nut niet 
altijd te zien is.  

Toch zijn we als bestuur blij met wat er wel allemaal gebeurt. We willen een paar hoogtepunten 
noemen. De STC en JTC die veel bezig zijn om de trainingen door te laten lopen. Verleden week 
noemden we al de nieuwe website. Daarnaast bv. de Nieuwjaarsborrel en de Escaperoom 
georganiseerd door de activiteitencommissie wat online nog behoorlijk wat deelnemers trok. We mogen 
verder zeker trots zijn op het aantal nieuwe (en jonge) leden dat zich het lopende jaar heeft aangemeld. 
En de accommodatie commissie die op de achtergrond bezig is een kritische blik te werpen op alle 
'normale’ vaste lasten van de kantine. 

Gelukkig zijn we al rond met de technische staf van DES 1 en 2 voor het komende jaar.  

Wij gaan ons in ieder geval per commissie alvast voorbereiden op de plannen voor het nieuwe seizoen. 

Stand van zaken - financieel 

Voor de genoemde bijeenkomst met de commissievoorzitters had Rowan de financiën tot begin april 
bijgewerkt en een inschatting gemaakt voor de laatste maanden. Bij de inkomsten lopen de contributies 
op budget. We zijn blij en trots dat jullie de vereniging blijven steunen ondanks dat we geen wedstrijden 
kunnen spelen. 

Verder blijven de inkomsten van de kantineopbrengsten uiteraard achter. Evenals de beoogde toename 
van de sponsorinkomsten.  

We proberen de uitgaven uiteraard ook te beperken: hier zijn veel van onze huurkosten van de zaal 
weggevallen. 

Door het niet doorgaan van het pinkstertoernooi missen we een belangrijke bijdrage bij de inkomsten. 
Met alle plussen en minnen is het verwachte tekort voor het lopende boekjaar ongeveer 14.000 euro 
negatief. En dat doet uiteraard pijn. We denken een klein deel hiervan nog via een tweetal 
steunaanvragen te kunnen compenseren.  

Verleden jaar werden we blij verrast door enkele spontane initiatieven ter ondersteuning. We durven het 
bijna niet te vragen, maar willen jullie meedenken of je kans ziet op de één of andere manier een 
bijdrage te leveren. Door je ideeën, je inzet om iets te organiseren of anderszins. 

We hopen op een positieve response! 

Voor nu hartelijke groet, 

Kirsten, Rowan en Arco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

De jas van Jorrit (C-team) is zoek 

 Maandag 19 april is Jorrit uit de C zijn jas vergeten bij de training. 
Hij is gevonden en in het tassenrek gelegd, maar zaterdag was hij opnieuw weg. Heeft iemand hem 
opgeruimd en/of per ongeluk meegenomen? 
Graag horen we dan van je! Je kan ons bereiken via marlieke_lelij@hotmail.com of 06-10624243. 
 
Activiteitencommissie 
 
Beste leden en ouders, 
De activiteitencommissie is nog steeds druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten. Hierbij 
kunnen we de hulp van iedereen goed gebruiken. Hierbij een overzicht van activiteiten die in de 
planning staan: 
 
Schutterstoernooi voor de senioren - di 27 april 13:30 
- Opgeven kan nog via activiteiten@ckvdes.nl. 
- We zijn nog op zoek naar iemand die de scores en uitslagen wil bijhouden. Maak jij ons blij? 
 
HIIT training  
- Na een succesvolle try-out zijn we druk bezig hier een vaste invulling aan te geven. 
- Ken je een trainer die het misschien leuk vind om op zaterdag tussen 10 tot 11 een HIIT training te 
faciliteren, breng ons dan in contact! 
 
Koken met DES - nog niet gepland 
- Het idee is om met meerdere huishoudens tegelijk dezelfde heerlijke en verrassende maaltijd op tafel 
te zetten onder begeleiding van een 'thuis kok'. We zijn op zoek naar iemand die het leuk lijkt om de 
'thuis kok' te zijn en op de avond zelf de instructies wil geven.  
 
Online spelletjes avond 
- nog niet gepland 
 
DES kamp - 2 t/m 4 juli 
 
Wat nog meer? 
- Ook zijn we op zoek naar nieuwe, leuke activiteiten die we kunnen organiseren. Heb je een goed idee, 
laat het ons vooral weten. 
 
Kun je ons helpen met het schutterstoernooi, de HIIT training, koken met DES, ideeën voor leuke 
activiteiten of wil je lid worden van deze commissie, laat het dan weten door een mail te sturen 
naar activiteiten@ckvdes.nl. 
 
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp en tot snel bij één van onze activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Activiteitencommissie DES 
Wouter, Lara, Krijn 
 



 

ATC 
 
Geen veldcompetitie in het voorjaar 
 
Het KNKV heeft afgelopen donderdag beslist dat er dit seizoen geen competitie meer gespeeld gaat 
worden. Dit was de conclusie na de persconferentie van de regering. Over het spelen van wedstrijden 
buiten de eigen vereniging zou volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni. Dit wordt 
effectief op 7 juli. Dit maakt dat het spelen van een competitie niet meer tot de mogelijkheden behoord. 
Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen 
gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan 
ook wedstrijden aan te bieden. 
Daarnaast is het competitieschema van het seizoen 2021-2022 gepubliceerd. Voor DES-teams zal de 
competitie beginnen op zaterdag 11 september 2021. Het volledige competitie schema vind je hier. 
Bij DES vinden we het heel jammer dat de competitie niet meer van start gaat, maar zijn blij dat er 
duidelijkheid is over komend seizoen. Tot die tijd zullen we binnen de geldende maatregelen ons best 
blijven doen om voor alle DESSERS leuke trainingen en andere activiteiten te blijven organiseren. 
 
Namens de ATC, 
Sjoerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DESkamp 
Afgelopen jaar kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel hebben we toen een hele leuke 
alternatieve kampdag gehad. Wat er dit jaar mogelijk is weten we helaas nog niet. Wel willen we jullie 
laten weten dat we verschillende scenario’s voorbereiden.  
We willen jullie dus in ieder geval vragen het kampweekend vrij te houden. Als de maatregelen het toe 
laten gaan we naar Boxtel. Anders zullen we proberen bij DES iets te organiseren. Meer informatie 
volgt. Ook het opgeven kan op een later moment.  
Belangrijk voor nu: Noteer in je agenda DESKAMP 2 t/m 4 juli 2021! 
 
Wij hebben er nu al weer zin in! 
De kampcommissie, 
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp, Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef 
 

 
 
DESkamp op sociale media! 
Misschien is het jullie opgevallen. Afgelopen woensdag is er 
vanuit de werkgroep Jeugdkamp op sociale media een bericht 
verschenen. Dit maal ging het om de flyer van het kamp.  
De komende weken zal er elke woensdag een bericht 
verschijnen. Zo zullen er oude kampfoto’s en polls geplaatst 
worden. Ook vragen we de kinderen mee te denken en om hun 
mening.  
We hopen jullie te zien op Sociale media!  
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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   Bram Loozen   opleidingen@ckvdes.nl  
Scheidsrechters   Riemer Smid, Bram Loozen en  

Pim Kleisen   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   Vacant 
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       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 


