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Organisatie
Grote clubactie 2020
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie!
Vanaf 19 september 2020 mogen er loten verkocht worden.
Dit kan tot 7 november.

Op 9 december 2020 is de trekking van de Grote Clubactie
2020. De trekkingsuitslag wordt 10 december 2020
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?
Vanaf 19 september mogen er loten verkocht worden. Alle
spelers van de F t/m B hebben een verkoopboekje en
persoonlijk QR code gekregen. Hier gaan zij hopelijk direct
mee aan de slag!
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.
 Wees creatief, gebruik bijvoorbeeld je een bezem
of muziekinstrument om op afstand loten te
verkopen
 Verkoop loten met een lotenkraampje,
tijdens een wedstrijd op de club of bij de plaatselijke
supermarkt
 Op afstand loten verkopen, videobellen kost je
geen reistijd
 Gebruik de QR-code, maak zelf posters of leuke t-shirts
 Verkoop ook loten met je telefoon, stuur een leuk bericht
met de verkooplink via WhatsApp
Motivatie!
Het winnende team zal na de sluiting van de verkoop getrakteerd
worden op iets lekkers!

Wist je dat?


Vorige week zaterdag de Grote
Clubactie officieel gestart is?
 Heel de vereniging nu helemaal los
gaat op het verkopen van loten?
 Ook de senioren en ouders die
achter de bar staan hierbij helpen?
 Ouders van de kangoeroes, junioren
en senioren niet teleurgesteld hoeven
zijn dat hun eigen kinderen geen
verkoopboekje hebben?
 Zij gewoon bij de bar of online loten
kunnen verkopen?
 De eerste Dessers al gebruik hebben
gemaakt van hun eigen QR code.
 Er nu online al 79 loten verkocht zijn
via de persoonlijke QR code?
 We vorig jaar €1.255, 20 op hebben
gehaald met de grote clubactie?
 We als doel hebben om het dit jaar
nog beter te doen?
 We daar de hulp van alle DESSERS
bij nodig hebben?
 We hopen dat ook senioren de link
delen met kennissen en vrienden?
 We met elkaar vast een mooi bedrag
binnenhalen voor DES?
Door Eendracht Sterk!

Tussenstand van online
lotenverkoop:
DES B1: 0 loten ☹
C1: 11 loten
C2: 3 loten
D1: 10 loten
E1: 3 loten

Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop prijzen
verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat meer dan 20 loten
verkoopt valt al in de prijzen. Daarnaast kan je bij 40 loten of meer
meedoen aan d landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo
Switch of een nieuwe fiets winnen. Ook is er een social media-wedstrijd en de Masita teamprijs. Meer info kan je
vinden op deze site

Handige sites
Uitleg video van het online verkopen: klik hier
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier
Boekje vol?
Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd. Er
liggen nog nieuwe boekjes achter de bar.
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. Email:
jitske@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
Groeten, Peter Loozen en Jitske Sosef, Coördinatoren Grote Clubactie

Nieuwe kledinglijn
Komend seizoen verloopt het contract met Erima, dat betekent dat we bezig zijn met het uitzoeken van nieuwe
kleding. Ook zijn we een kledingplan aan het opzetten, later hierover meer. Nu kregen we van Sport2000 het
bericht dat de inschietshirts uitverkocht zijn. Er zullen ook geen nieuwe shirts besteld worden.
Maaike en Suus

Paramedische begeleiding bij DES
Wij hebben bij DES sinds enige tijd een fysiotherapeut in de gelederen. Het betreft Casper Kempeneers. Casper
en het Bestuur hebben een aantal 'spelregels' opgesteld met betrekking tot de paramedische begeleiding.
Hieronder staan de afspraken:
 Blessureconsulten/begeleiding en/of tapen vindt alleen plaats op afgesproken tijden. Casper is te bereiken
via: 06-44536314 of via e-mail: fysiokempeneers@gmail.com of cmac@casema.nl
 Het blessureconsult/begeleiding en/of tapen geldt voor alle spelende leden.
 Diegene, die al onder behandeling zijn van een fysiotherapeut, moeten zolang ze onder behandeling zijn,
de blessure daar laten bekijken.
 Bij het blessureconsult/begeleiding en/of tapen zal DES de (materiaal)kosten op zich nemen.
 Dient het blessureconsult over te gaan in een fysiotherapeutisch behandeltraject, zal Casper de diverse
mogelijkheden aangeven.
We vertrouwen als bestuur erop dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt.
Het bestuur

Barrooster zaterdag 3 oktober
8:15 – 9:30
9:30 – 10:45
10:45 – 11:45
11:45 – 13:00

Ouders B1
Ouders C1
Ouders D1
Nienke Bennink
Joris-Martijn Schalkwijk
13:00 – 14:30 Jelle Bode
Thijs Duurkoop

14:30 – 15:50 Mascha van Dort
Marieke van Eik
15:50 – 16:50 Ouders A1
16:50 – 18:30 Mees van Willigen
Bram Loozen

Mocht je niet kunnen, zorg dan zelf voor een vervanger (Tip: kijk eerst binnen je eigen team). Breng mij daarna
wel even op de hoogte via bar@ckvdes.nl.
De Grote Clubactie is weer begonnen. Van elk lot dat er verkocht wordt gaat er 80% naar DES. Voor DES is zijn
dit belangrijke inkomsten. Ik zou jullie willen vragen hierbij te helpen door zaterdag iedereen die aan de bar komt
even te vragen of zij een lot van de Grote Clubactie willen kopen. Boekjes liggen achter de bar. Deze kunnen
gebruikt worden.
In verband met Corona zijn er een aantal maatregelen genomen, hieronder de belangrijkste met betrekking tot de
bar:
- bij klachten, blijf thuis! Probeer wel een vervanger te regelen;
- het is alleen mogelijk om te pinnen;
- we werken met een bezetting van twee personen (één keuken, één bar);
- desinfecteer/was je handen regelmatig (voor, tijdens en na je bardienst);
- desinfecteer ook kranen, deurenklinken, schakelaars, vaatwasser, tapinstallatie e.d., bijvoorbeeld als je
even niets te doen hebt;
- alle glazen (bier, wijn en frisdrank) extra goed schoonmaken (inclusief voorspoelen in de spoelbak bij de
tap). De spoelbak laten doorstromen en schoonmaken;
- de kantine/bar sluit een half uur na het einde van de laatste thuiswedstrijd;
Joris-Martijn Schalkwijk

C teams invalschema
Door een opzegging aan het begin van dit seizoen is de situatie ontstaan dat er 7 kinderen in de C2 en 11
kinderen in de C1 zitten. Aangezien we dit een ongewenste situatie vinden, wordt er momenteel door de JTC
gezocht naar een structurele oplossing om deze verhouding weer in balans te brengen. Voor de resterende weken
op het veld heb ik een schema samengesteld waarin per week een aantal kinderen uit de C2 zijn opgesteld om
mee te trainen, in te vallen en reserve te staan. Op deze maner is het voor iedereen duidelijk en weet de C2 dat zij
in ieder geval op volle kracht de wedstrijden kan spelen. Op de donderdag zal de heer die zaterdag invalt
meetrainen. Hieronder het meetrain/invalschema van de C1 en C2.
Meetrainen in C2
Do 1 okt: Casper
Do 8 okt: Jesse

Invallen in C2
Za 3 okt: Casper
Za 10 okt: Jesse

Reserveheer C2 Reservedame C2
Za 3 okt: Jimme Za 3 okt: Lieke
Za 10 okt: Luc
Za 10 okt: Yara

Jeltje

Blessureleed
Het goede nieuws is dat Danielle weer mee kon doen afgelopen zaterdag. Voor Yoram was er minder goed niews:
zijn vinger is gebroken. Veel beterschap, Yoram.
Jeltje

Oefenwedstrijden zaal
Nu het buiten weer lekker herfstig weer wordt, kijken we vast vooruit naar de zaalperiode. De competitie zal op
zaterdag 21 november in de zaal starten.
De oefenwedstrijden zullen op de zaterdagen 7 en/of 14 november gespeeld worden. Mocht je nu al weten dan
niet te kunnen spelen, laat het dan even weten aan het wedstrijdsecretariaat.
Jeltje

Bijzondere traktatie
Deze zaterdag had Jip (E1) voor zijn achtste verjaardag wel een heel bijzondere traktatie voor het team
meegenomen: een stukje taart en voor iedereen een kadootje. En wat zat erin? Een LEGO-bouwpakket voor een
eigen korfbalpaaltje. Uniek toch? Dankjewel, Jip!

Uitslagen 26 september .
KZ Danaiden 1 - DES 1
KZ Danaiden 2 - DES 2
Excelsior 4 - DES 3
DES 4 - KVS | Maritiem 5
DES 5 - Weidevogels 5
Meervogels / Física 6 - DES 6
DES 7 - Dijkvogels 5
Refleks A2 - DES A1
DES A2 - Vriendenschaar A2
Avanti B2 - DES B1
VEO C1 - DES C1
DES C2 - 't Capproen C1
Korbis D3 - DES D1
DES E1 - Refleks E4
1-4

13 - 24
21 - 8
17- 15
9-9
9- 17
12 - 5
14- 6
10 - 9
5 – 13
Niet gespeeld
11 - 5
7-4
5-3
0-1

Wedstrijden
Wedstrijdprogramma dinsdag 29 september
Team

Tegenstander

7

WION 7

T/U

Aanw.

Aanv.

Veld

Accommodatie

U

18:30

19:30

KG

Sportcomplex Max
Planckplaats

Scheidsrechter

Chauffeurs

Bijzonderheden
Afw: Joost, Jeltje
Gebl: Gertjan
Res: Jelle B.

Wedstrijdprogramma zaterdag 03 oktober
Team

Tegenstander

T/U

Aanw.

Aanv.

Veld

Accommodatie

Scheidsrechter

Chauffeurs

Bijzonderheden

1

Weidevogels 1

T

14:30

15:30

KG

Sportpark Biesland

Bond

Afw: Yvette
Res: DES 2

2

Maassluis 2

T

13:10

14:10

KG

Sportpark Biesland

Bond

Res: Mees , Rosalie

3

Weidevogels 2

T

11:50

12:50

KG

Sportpark Biesland

Bond

4

Refleks 4

U

12:45

14:00

KG

Sportpark Prinses Irene

Afw: Dennis, Maaike
Res: Marijn, Nanne

5

Afw: Tom M.

6

Avanti/Post Makelaardij 9

T

15:30

16:15

KG
DKC

Sportpark Biesland

7

Maassluis 4

U

11:00

12:15

KG

Wipperspark

A1

Madjoe A1

T

15:50

16:50

KG

Sportpark Biesland

A2

ODO A3

U

11:00

12:15

KG

Sportpark De Commandeur

B1

RWA B1

T

08:30

09:30

KG

Sportpark Biesland

Bond

C1

ODO C1

T

09:45

10:45

KG

Biesland

Thijs P

C2

Valto C4

U

12:45

14:00

KG

Sportpark De Zwet

D1

Fortuna/Delta Logistiek D3

T

11:00

11:45

KG

Sportpark Biesland

E1

Achilles (Hg) E4

U

10:10

11:10

KG

Pomonaplein

Afw: Miriam
Res: Jitske

Reinier

Afw: Joost, Danielle, Jeltje, Gertjan
Res: Chris, Robbert, Brian, Megan, Michelle,
Sara L
Bond (Backup: Bram L)
Onderling
Bles: Anniek & Yoram;
Res: volgt
Casper, Jimme & Lieke zie C2; Erik zie D1
Heemskerk, v.d. Marel,
Dikmans

Inval: Casper;
Res: Jimme & Lieke
Bles: Josje; Afw: David;
Res: Erik

Giovanni N
Spierenburg, Sonneveldt,
Steenweg

Afmelden jeugd
Mocht je een keer niet kunnen spelen, en speel je in de B, C, D of E, laat me dan NU vast weten als je er een zaterdag dit najaar niet bij kunt zijn, dan kan ik daar
rekening mee houden.
Verder wil ik jullie verzoeken om eventuele chauffeursbeurten die niet uitkomen, onderling met de andere ouders te ruilen.
Alvast bedankt, Jeltje Goudriaan, Wedstrijdsecretariaat jeugd (jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30 bellen s.v.p.).

Afmelden junioren en senioren
Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij je wedstrijd kun je je vóór woensdag afmelden. Ná woensdag alleen maar door ziekte of blessure. Afmelden kan door een
mailtje te sturen naar senioren@ckvdes.nl. Of te appen/bellen/smsen naar 0633854458 (Dieuwertje) of 0638744642 (Kirsten).
Groetjes, Dieuwertje en Kirsten

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
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Arco Valkenburg
Rowan Meulenberg
Kirsten van der Vaart

bestuur@ckvdes.nl
voorzitter@ckvdes.nl
penningmeester@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl

Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie

Ilse Poot en Sanne Ardesch
Eduard Meulenberg

vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
ledenadministratie@ckvdes.nl

Ledenwerfcommissie
Schoolkorfbal

Suzanne Böhmers
Rosalie Baarslag

ledenwerf@ckvdes.nl
schoolkorfbal@ckvdes.nl

DES-Toernooi

Maaike van Velzen

organisatie@destoernooi.nl

Technische Zaken
Opleidingen
Scheidsrechters
Oefenwedstrijden

Sjoerd van Velzen
Brian Vernout
Riemer Smid
Marieke van Eik & Marscha van Dort

atc@ckvdes.nl
opleidingen@ckvdes.nl
scheidsrechter@ckvdes.nl
oefenwedstrijden@ckvdes.nl

Senioren
Voorzitter
DES 1 en 2
DES 3 en 4
DES 5, 6 en 7
DES A1, A2 en A3
Jeugd
DES B & C
DES D, E, F en Kangoeroes

stc@ckvdes.nl
Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman & Tom Makkus
Thijs Duurkoop
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

Paulien Verlaan
EvertJan Berkel
Tom de Zutter & Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
Josje Krijgsman

communicatie@ckvdes.nl
redactie@ckvdes.nl

Activiteiten
Schutterstoernooi
Tennis
Jeugdactiviteiten
Jeugdkamp

Wouter Loozen
Paulien Verlaan en Simanca Deurloo
Frits Tetenburg
Lara van der Reijken
Sjoerd van Velzen

activiteiten@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl
tennis@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
jeugdkamp@ckvdes.nl

Accommodatiebeheer
Barbezetting
Materiaalbeheer
Onderhoud
Schoonmaak
Stichting sportpark Biesland

Ella Knoeff
Wiebe Bode
Thijs Papenhuijzen
Vacant
Neeltje van den Ende
Erik Kraay

accommodatiebeheer@ckvdes.nl
bar@ckvdes.nl
materiaalbeheer@ckvdes.nl

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl

