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Organisatie
Van het bestuur
Zaalseizoen
Op dinsdag 13 oktober is in ons land een gedeeltelijke lockdown afgekondigd om het coronavirus onder controle
te krijgen en overbelasting van de zorg te voorkomen. Het is nu eenmaal de situatie waar we met elkaar in zitten.
De onzekerheid over of en hoe snel het aantal besmettingen omlaag gaat en we met elkaar controle krijgen over
het virus zorgt ervoor dat het moeilijk is om het nieuwe zaalseizoen te plannen. Want wanneer kunnen we van
start.
Het is heel fijn dat het KNKV op donderdag 29 oktober een routekaart heeft gepubliceerd als de zaalcompetitie
van start kan gaan hoe dat zal gaan. Zie https://www.knkv.nl/routekaart-korfbalcompetitie/
In de routekaart is uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities gespeeld zouden kunnen worden. Mocht de
competitie pas in één van de opvolgende weken van start kunnen gaan dan is er per week aangegeven hoe het
competitieschema eruit komt te zien in de diverse categorieën. Het KNKV heeft gekozen om de vijf belangrijkste
categorieën op te nemen. Alle overige klassen zullen een afgeleide worden van deze opzet. Deze detailuitwerking
wordt gecommuniceerd als er helderheid over het startmoment is. Hoe later de competitie kan starten hoe groter
de kans is dat er dan slechts een halve competitie wordt gespeeld. Voor ons betekent het nu dat de
oefenwedstrijden op zaterdag 7 november niet doorgaan. De wedstrijden van 14 november houden we vooralsnog
als optie open voor het geval de competitie zou kunnen beginnen op 21 november.
De routekaart geeft ons een beetje houvast. Eenieder die bij ons een rol speelt in het organiseren van het
zaalseizoen (zaalhuur, JTC, STC, scheidsrechters, etc.) moet telkens een inschatting maken wat er moet
gebeuren; wanneer kunnen we ons wel of niet voorbereiden? Het is sowieso al heel erg fijn dat deze taken worden
vervuld binnen DES, maar door de onzekerheid levert het allemaal meer werk op dan het normaal gesproken is.
Wij zijn heel blij dat eenieder die een rol speelt bij het organiseren van het zaalseizoen zich op deze wijze voor
DES inzet. Bedankt daarvoor!
AVG
We hebben inmiddels al 111(!) AVG-formulieren terug. Dat is al heel wat. Er zijn ook nog een flink aantal te gaan.
Deze toestemmingsformulieren hebben we nodig om het voor onze communicatie makkelijker te maken, zodat we
weten welke informatie we wel en welke niet mogen gebruiken op de website en andere communicatiemiddelen.
Het is een formele stap die je misschien hebt gemist, maar wel eentje die wij serieus nemen. Daarom is jullie
antwoord van belang. Stuur het formulier alsjeblieft in mocht je het nog niet gedaan hebben. Alvast bedankt!
Kleding
Van verschillende kanten hebben we gemerkt dat niet altijd de door ons gewenste wedstrijd- of trainingstenues
meer leverbaar zijn. Hoe het komt daarover zijn we als bestuur in contact met de sportzaak en de achterliggende
leverancier. We hopen jullie daarover snel nader te kunnen berichten.
Blijf gezond en een goede week toegewenst!
Hartelijke groet,
Kirsten, Rowan en Arco

In Memoriam Ties Kruize
Op 29 oktober jl. overleed op 91-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en oud-trainer Ties Kruize. Van 1955-1958 was
Ties voorzitter van onze vereniging. Hij speelde mee in DES 1 toen zij in 1956 ongeslagen kampioen werd en
promoveerde naar de toenmalige Hoofdklasse (van de Christelijke Korfbalbond), voor DES een ongekend niveau.
Daarna legde Ties zich vooral toe op de jeugd van DES en trainde hij vele jaren de jeugdteams waarin zijn
kinderen Roelof, Jeannette en Peter ook speelden. Veel jeugdige DES-leden kregen in de jaren zestig en zeventig
trainen van hem. Hij zorgde zelf ook voor aanwas van nieuwe leden uit de toen net opgeleverde nieuwbouwwijk
Poptahof met veel jonge gezinnen met kinderen. Ik was één van hen. Door Ties werd ik lid van DES en van hem
leerde ik het korfbalspel. Ties kon door zijn blik en gestalte wat streng overkomen maar was bijzonder aardig en
vriendelijk in de omhang met ons. Met de fiets of soms lopend leidde hij de jeugdige leden van DES uit de wijk
naar het veld. Ties hield wel van een uitdaging. Zo was hij na zijn korfbalperiode jarenlang actief als lange
afstandsloper. Enige jaren geleden is Ties (met zijn vorig jaar overleden vrouw Ali) vanuit de Achterhoek weer in
onze omgeving gaan wonen. Dat bood hem de gelegenheid om af en toe een wedstrijd van DES 1 op het veld of
in de zaal bij te wonen. Ties was 68 jaar lid van onze vereniging.
Wij gedenken Ties Kruize met respect voor het vele werk dat hij voor DES heeft verricht.
Wij wensen Roelof, Jeannette, Peter en de familie veel sterkte toe.
Namens ckv DES,
Erik Kraaij

Bedankt Ties

https://youtu.be/wTU2rGgVpIM
Kort filmpje n.a.v de huldiging van Ties bij een thuiswedstrijd van DES in november 2012.
Peter de Kat

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.

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
Boekje vol?
Nu de kantine gesloten is kan je je boekje daar niet inleveren. Je kan je boekje in de bus stoppen bij Peter
(Hofzoom 33, Delft) of Jitske (Prinses Irenelaan 12, Den Hoorn).
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

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

