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Organisatie 

 

5 juni: DES Sportdag Met Stormbaan en springkussen! 

 

Zaterdag 5 juni zal er een ledenwervingsactiviteit plaatsvinden bij DES. Voor 3 leeftijdsgroepen wordt er een 

korfbaltraining gegeven. Deze training wordt afgesloten met een race op een stormbaan! Voor de allerkleinste zal 

ons eigen DES-springkussen neergezet worden. Voor de leden van DES (Peuters, kangoeroes, F, E en D) is deze 

activiteit een vervanging van de eigen training. Dus neem allemaal je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, 

klasgenoten en buurjongetjes en meisjes mee! De flyer is meegestuurd, deel deze overal online waar je kunt! 

Later krijgen jullie nog een stapeltje flyers om uit te delen. 

 

We zouden het fijn vinden als de niet-DES-leden zich aanmelden via www.ckvdes.nl/dessportdag. Spontaan 

binnenlopen mag ook. Van de eigen leden gaan we ervanuit dat zij aanwezig zijn. Zo niet, meld je dan gewoon af 

bij je trainer. 

 

Tijdslots:  

 10.00 – 11.00 uur Peuters 

 10.30 – 12.00 uur Kangoeroes en F 

 11.30 – 13.00 uur E en D 

 

Oudere leden van DES niet getreurd! Ook jullie mogen later op de dag gebruikmaken van de stormbaan! Verdere 

informatie hierover volgt nog. 

 

Vragen of wil je helpen? ledenwerf@ckvdes.nl  

 

Kirsten, Wouter, Maaike, Suzan en Suus 

 

DES-toernooi geannuleerd 
 

Zoals jullie een paar weken geleden hebben kunnen lezen gaat het DES Toernooi 2021 niet door. Wij balen er nog 

van en hadden gehoopt iedereen te kunnen verrassen met een alternatieve datum. Helaas hebben wij, in goed 

overleg met het bestuur, moeten besluiten dat hier te veel risico’s aan 

verbonden zijn.  

Wij zullen vanuit de toernooicommissie blijven vergaderen, om in eerste 

instantie dit jaar netjes af te ronden. Daarna gaan we extra zaken binnen 

de commissie oppakken waar we gewoonlijk geen tijd voor hebben. Denk 

aan het updaten van ons draaiboek, opzetten van een barcommissie, een 

promotieplan schrijven, de site en informatie voorziening verbeteren. Lijkt 

het jouw leuk om mee te knutselen of mee te denken, heb jij nog goede ideeën voor een groots DES Toernooi 

2022??  

Laat het ons weten middels een telefoontje of een mailtje naar maaike@ckvdes.nl. Onze eerste 

knutsel/brainstormavond staat gepland op vrijdag 11 juni, alle hulp en ideeën zijn welkom � 

 

Hopelijk tot snel lieve DESsers, vrijwilligers en deelnemers! Groetjes,  

Namens de DES Toernooicommissie,  

Maaike van Velzen 
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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 
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