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Organisatie 
 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 17 september ‘22 
Na het wedstrijdprogramma werd de kantine omgebouwd voor de ALV. Om 18:00 werd de vergadering geopend 

waarbij vijftig leden van DES aanwezig waren.  

Op deze vergadering werden de plannen voor dit seizoen gepresenteerd. Ledenwerving en Ledenbehoud zijn de 

speerpunten voor het huidige seizoen. Als bestuur blikten we terug op de speerpunten van onze eerste 

bestuurstermijn: 

1. Levensvatbare en zelfstandige 

vereniging 

 

Het aantal teams is stabiel gebleven. We hebben gelukkig 

meer jeugdteams dan drie seizoenen geleden en 

daarmee zijn we weer aan het bouwen aan een gezonde 

jeugdafdeling. Vanaf het einde van seizoen ‘19/’20 is het 

totaal aantal leden met 10% gegroeid.  

 

2. Korfbal op ieders niveau 

 

Het korfbal kan nog steeds voor alle spelers op hun eigen 

niveau. In de B-, C- en D-jeugd zijn we met één team 

weliswaar kwetsbaar. Gelukkig groeit de aanwas voor de 

vereniging vanuit de E- en F-jeugd. 

 

3. Wedstrijdsport op niveau 

 

DES 1 is afgelopen jaar gepromoveerd op het veld naar 

de eerste klas. Ons tweede is in de zaal gedegradeerd 

naar de tweede klas. 

 

4. Financieel gezond 

 

De financiële ontwikkeling is ondanks twee onzekere 

jaren goed ontwikkeld. Dat komt door de steun die leden 

zijn blijven geven door de contributie, minder kosten voor 

de zaal huur en de steun die we hebben kunnen 

aanvragen (subsidies en sponsoring). 

 

5. Veld en zaal dichter bij elkaar 

 

In het afgelopen jaar is onderzocht en duidelijk geworden 

dat de toekomst voor het veld op sportpark Biesland is en 

dat we op zoek gaan naar een zaal voor over uiterlijk twee 

jaar als vervanging van De Hoornbloem. 

 

 

Op de vergadering gaf de commissie Ledenwerving een presentatie. Mirjam vertelde over wat deze commissie 

heeft gedaan voor het bewuster omgaan met ledenwerving, de activiteiten (denk aan de sportdag, de clinics en 

het schoolkorfbal) die verleden seizoen en dit seizoen op het programma staan. De hulp van jullie allen is daarbij 

nodig om te helpen, mee te denken en om potentieel nieuwe leden mee te nemen om te laten zien hoe leuk het 

korfbal is en dat DES echt een fijne vereniging is. 

Na twee coronajaren kon het DES toernooi weer doorgaan. Maaike legde uit over het werk dat voor het toernooi 

verricht wordt door een mooie groep vrijwilligers. Voor sommige deelnemers was het de eerste keer dat zij bij een 

toernooi aanwezig en dat geeft ook weer kansen voor nieuwe teams om ook dit seizoen weer kennis te maken 

met de sfeer van het toernooi. 

Jelle gaf – na zijn eerste paar maanden als penningmeester – toelichting op de rekening. Kosten waren lager, de 

baten waren fors hoger waardoor met een mooi resultaat het seizoen kon worden afgesloten. Dit geeft DES een 

financieel gezonde positie voor de toekomst. De kascommissie bedankte Jelle als penningmeester en Willem-Jan 

voor de administratie en vroeg de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. 

Voor het komend jaar wordt een klein negatief resultaat begroot. Het wordt spannend om te zien hoe in hopelijk 

een normaal jaar de lasten en baten zich zullen ontwikkelen. 

Het voorstel voor de contributie voor volgend seizoen 2023/24 is goedgekeurd.  

Het bestuur stelde zich voor een nieuwe termijn van drie jaar beschikbaar. Het was voor ons fijn om die steun te 

ervaren. 

We lichtten toe wat de opties zijn voor zaalwedstrijden in eventueel een ballonhal, een sporthal in Delft, en 

eventueel in Delfgauw of Den Hoorn. Hier willen we in het lopende seizoen aan verder werken. 



 

Tot slot werden de jubilarissen in het zonnetje gezet: Chris de Kat en Wilma Meulenberg voor 50 jaar lid, Chris 

den Besten, Dennis Makkus, Erwin van der Helm, Ilse Poot, Rian Kraaij, Sanne Ardesch en Sjoerd van Velzen 

voor 25 jaar lid. Door de vergadering zijn Chris en Sjoerd uitgeroepen tot lid van verdienste. 

Even na 19:00 uur werd de vergadering gesloten en ging de gezelligheid naadloos over naar de avond met een 

heerlijke kerriemaaltijd. 

Wij zijn blij om de betrokkenheid te zien en de support te voelen dat de vereniging juist in de commissies en met 

alle vrijwilligers (spelers en ouders) wordt gedragen. Dat is mooi om te zien! 

We gaan op naar een mooi seizoen met elkaar! 

Hartelijke groet, 

Kirsten, Jelle en Arco 

 

Grote clubactie 2022 

Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie! 

Vanaf 24 september 2022 mogen er loten verkocht worden. 

Dit kan tot en met 21 november. 
 

 

Op 6 december 2022 is de trekking van de Grote Clubactie 2022. Dit jaar bestaat de actie 50 jaar en zijn er extra 

prijzen te winnen! De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op de website van de grote clubactie. 

Waarom is de grote clubactie zo belangrijk voor DES?  

Dat is eigenlijk heel simpel. We kunnen het geld heel goed gebruiken! De grote clubactie biedt ons op een redelijk 

makkelijke manier de kans om een hoop geld te verdienen. Maar liefst 80% (dat is €2,40 per lot) gaat naar DES.  

Wat moet ik doen? 

Alle spelers uit de jeugd ontvangen binnenkort de 

materialen, zodat zij op 24 september direct aan de slag 

kunnen gaan.  

Verkooptips:  

• Spreek voor of na de wedstrijd af om met je team 

te gaan verkopen. Misschien kan je met elkaar 

wel gelijk een hoop loten verkopen en heb je ook 

nog een hele leuke ochtend of middag!  

• Maak alleen of met een DESvriendje een rondje 

maken door de buurt. Vergeet je niet je DES shirt 

aan te trekken? 

• Heb je een verjaardag binnenkort? Vergeet je 

boekje niet mee te nemen! 

• Denk er aan de senioren en toeschouwers bij 

DES te vragen. Zij worden vaak vergeten en 

willen vaak graag loten kopen.  

• Geen zin om de deur uit te gaan? Dat hoeft niet! 

Je kunt alles online regelen.  

Motivatie! 

Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop 

getrakteerd worden op iets lekkers! 

Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop 

prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat meer dan 25 loten verkoopt ontvangt een medaille. 

Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan de landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Playsation 5 

of tickets voor Bobbejaanland winnen. Meer info kan je vinden op deze link 

Handige site’s 

Uitleg video van het online verkopen: klik hier 
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier 
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier 

Aan de slag! 

• Verantwoord loten verkopen, 
met het verkoopboekje kun je ook loten 

verkopen met de QR-code 
• Op afstand loten verkopen, 
(video)bellen kost geen reistijd 

• Loten verkopen kan ook thuis, 
laat je boekje rondgaan  

tijdens een feestje 
• Voor loten te verkopen hoef 

 je niet ver te gaan, 
vraag je opa, oma, oom, tante en de 
buren of ze een lootje willen kopen 

• Verkoop ook loten met je telefoon, 
stuur een leuk bericht met de 

verkooplink via WhatsApp 
 

Door Eendracht Sterk! 

 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://youtu.be/pq3tUEAEasg
https://youtu.be/KdYEYwebMlw
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/
https://clubactie.nl/home


 

Boekje vol? 

Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd 

worden. Je mag ze ook in de bus doen bij Jitske (Prinses Irenelaan 12, Den Hoorn).  

Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen digitale lotenmeter! 

 
 

 



 

Superloten 

Speciaal voor de sponsoren en bedrijven heeft de Grote Clubactie Superloten. Een Superlot heeft een waarde 

van 150 euro. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. Eigenlijk staat een Superlot gelijk aan 50 reguliere loten.  

Voor de Superlot-koper zijn er aan aantal voordelen: de koper ontvangt 50 loten en heeft daarmee grotere 

winkans op een prijs, de koper kan loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten en de koper krijgt extra 

publiciteit via de website, sociale media en het clubblad van Korfbalvereniging DES. Behalve dat het Superlot DES 

120 euro oplevert, maken we met de vereniging ook kans op het Grote Clubfeest ter waarde van 5.000 euro.  

 

Mocht je enthousiast zijn geworden en één of meerdere Superloten willen aanschaffen dat kan via deze link: JA, 

IK WIL EEN SUPERLOT. Voor meer over de Superloten neem dan contact op met Jitske Sosef of Erica Wiegman. 

Email: jitske@ckvdes.nl of erica@ckvdes.nl 

 

Online loten kopen 

Wil je DES graag sponsoren maar kom jij de verkopers nooit tegen of überhaupt niet veel bij DES? Geen 

probleem. Je kunt ook online een lot kopen. Dat kan via deze link: JA, IK KOOP EEN LOT 

 

 

Wij wensen jullie heel veel succes bij de verkoop. We hopen dat er ook dit jaar 

weer een heel mooi geldbedrag binnengehaald wordt! 

 

Mochten er nog vragen zijn horen we het graag. Email: jitske@ckvdes.nl of erica@ckvdes.nl 

 

Groeten,  

Erica Wiegman en Jitske Sosef, Coördinatoren Grote Clubactie 

 

 

Barrooster zaterdag 24 september 

8:00 - 9:00 Ouders E3 

8:50 - 10:00 Ouders F1 

9:50 - 11:00 Ouders kangoeroes 

10:50 - 13:10 Tom Z, Yvette 

13:00 - 15:00 Marco R, Bram Looman 

14:50 - 17:00 Maaike, Mirjam 

 

https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl
https://lot.clubactie.nl/lot/ckv-door-eendracht-sterk/210070
mailto:jitske@ckvdes.nl


 

DubbelDES 

 
 

Bij de seizoensopening was het weer jammer genoeg wisselvallig, met af en toe stevige buien. Maar het kan ook 

meezitten: De A1 had zowel een 10-9 overwinning als deze dubbele regenboog op de achtergrond :)  



 

 

Wedstrijdinformatie 

Afmelden jeugd: let op: E2 & E3 ook wedstrijden in herfstvakantie 
Mocht je een keer een wedstrijd niet kunnen spelen: laat mij dat dan zo snel mogelijk weten, zodat ik er rekening 
mee kan houden, en een invaller op kan stellen in de Desser. 
De E2 en E3 spelen beiden op zaterdag 22 oktober (1e zaterdag van de herfstvakantie) nog een uitwedstrijd! 
Mocht je dan niet kunnen spelen (ook spelers uit de E1), laat het me dan z.s.m. weten. 
 

Alvast bedankt      , tot snel bij DES, 

 
Jeltje Goudriaan 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
 
PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze! 
 

DES F1 – ZKV F1 4-4 
Vandaag alweer onze tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen.  De F1 bestaat dit jaar uit de volgende talenten: 

Bas, Meis, Ali, Hanne, Timme, Maud en Indy. Deze geweldige spelers worden dit jaar getraind door toppers van 

trainers: Silila, Femke en Rosalie.  

Vorige week hadden we een pittige tegenstander. En werd er met 8-4 verloren. Deze week werd er hard getraind 

en hadden we er alle vertrouwen in. Onze tegenstander van vandaag, ZKV uit Zuidland, moest er vroeg uit, want 

ze hadden een lange autorit voor de boeg. De eerste kwart van de wedstrijd werd op hoog tempo gespeeld. DES 

was veel beter.  Er werd goed vrijgelopen en goed verdedigd. 0-0. De tweede kwart bleef het tempo hoog en werd 

er door Indy gescoord 1-0. Een mooi schot van ZKV ging raak en we gingen met 1-1 rusten.  

De derde kwart begonnen we niet sterk.  ZKV scoorde de 1-2 en de 1-3. DES gaf niet op en speelde de bal snel 

naar elkaar over. Er werd samen hard gewerkt. Meis stond vandaag tegen een tegenstander die twee keer haar 

lengte had. Dit deed haar niks, ze stond op haar tenen en verdedigde erg goed! Door goed samen te spelen 

kwamen er steeds meer kansen voor DES. Maud scoorde de 2-3 en daarna scoorde Bas de 3-3.   

In de vierde kwart speelde DES de bal goed naar elkaar. Ze werkten hard voor elkaar. Helaas scoorde ZKV de 3-

4. DES gaf niet op en bleef hard werken en goed vrijlopen. Een prachtige aanval werd door Timme raak 

geschoten. 4-4. Dit was ook de eindstand.   

Wat een leuk team is dit toch! Er wordt veel gelachen met elkaar en iedere week zien we de spelers beter worden.   

 

Uitslagen zaterdag 17 september 
 

DES 1  Velocitas 1  13-14 

DES 2  Velocitas 2  12-6 

Excelsior 3   DES 3  15-15 

Tempo 5   DES 4  10-13 

ALO 4  DES 5  11-13 

Achilles 6 DES 6  12-7 

DES A1  IJsselvogels A2  10-9 

DES (D) B1 Avanti B3        6-7   

WION C1 DES (D) C1        1-6   

DES (D) D1 Weidevogels D2      3-3   

DES (D) E1 HKV E1        1-13 1-2 

ONDO (G) E3 DES (D) E2         1-2  

Fortuna/ DES (D) E3         9-1  

DES (D) F1 ZKV (Zu) F1         4-4 1-2

 

 

mailto:jeugd@ckvdes.nl


 

Wedstrijdprogramma 24 september 2022 

Team Tegenstander T/U Aanw. Spelen Veld Accomodatie Scheidsrechter Chauffeurs Verslag Bijzonderheden 

1 
Sporting Trigon 1 U 14:30 16:00 KG Sportpark 

Zoeterwoudsesingel 

 - Onderling  Afw: Erica, Res: DES 2 

2 

KVS/Groeneveld 

4 

U 15:30 17:00 KG Cas van Dijkpark  - Onderling  Afw: Bram Looman, Opm: 

Wedstrijd wordt 

waarschijnlijk verplaatst 

3 

VEO 3 T 10:45 11:45 KG Biesland (DES) Bond  -  Gebl: Jeroen, Afw: Wiebe, 

Res: Bram Loozen, 

Damian, Mark 

4 
KVS/Groeneveld 

6 

T 12:05 13:05 KG Biesland (DES) Bond  -  Afw: Lisa, Renee 

5 Paal Centraal 2 T 13:25 14:25 KG Biesland (DES) Bond (Backup: Tijmen S)  -  Res: Jasper, Sara 

6 
OZC 3 U 10:45 12:00 KG Sportcomplex De 

Enk 

 - Onderling   

A1 
Vrij          

A2 

Valto A3 U 13:45 15:00 KG Sportpark De Zwet  - van Rijn, 

Bommelé, 

Capel 

 
 

B1 
Twist B1 T 9:30 10:30 KG Biesland (DES) Tijmen H  - - Vera & Fenna zie C1 

C1 
KCR C3 T 11:00 11:45 KG 2 Biesland (DES) Anniek K  - - Res: Vera & Fenna 

D1 
Vriendenschaar 

(B) D2 

U 8:45 10:00 KG Sportcomplex 

Groene Zoom 

 - Hoving, Gille, 

v.d. Ende 

-  

E1 
Die Haghe E3 U 10:00 11:00 KG Baambruggestraat 

10 

 - Nicolson, 

Hellegers 

 Afw: Tijs 

E2 
Dunas E2 U 10:00 11:00 KG Stokroosveld  - Westhoff, van 

Meurs 

-  

E3 Phoenix E3 T 8:30 9:00 KG Biesland (DES) Noortje  - -  

F1 Maassluis F2 T 9:30 10:00 KG Biesland (DES) Lois  - - Afw: Bas 

 

Teams met een  zijn aan de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven. 

Spontane wedstrijdverslagen zijn natuurlijk ook welkom! 



 

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   Jelle Bode    penningmeester@ckvdes.nl  
Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  
Ledenadministratie  Marloes Knoester   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie      ledenwerf@ckvdes.nl 
Voorzitter   Mirjam de Jongh  
Lid   Leonie van Stralen 
Lid   Yolanda den Besten 
Lid   Suzan Ploeger 
Lid   Rosalie Baarslag 
Lid   Megan Fakkert 
Schoolkorfbal   Iris van de Voorde   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   scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 
Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Dieuwertje van Velzen 
DES 1 en 2  Milou Horneman 
DES 3 en 4  Timon Meulenberg 
DES 5, 6 en 7   Robbert van Bussel 
DES A1, A2 en A3   Tom de Zutter 
Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Yvette Breedveld 
DES D, E,   Irene de Bruin 
DES F en Kangoeroes Vacant 
Bondszaken  Vacant 
 
Communicatie       communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  
Sociale Media   Vacant  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  
Sponsorkleding   Mirjam en Marcia    kleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  
Schutterstoernooi   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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