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Organisatie
In memoriam
We zijn verdrietig om en verrast door het plotseling overlijden op 24 november jl. van

Jan-Maarten van Dam

Nadat hij op 13 november, getroffen door het Covid19-virus, in het ziekenhuis werd opgenomen hebben de artsen
hard maar tevergeefs hun best voor hem gedaan.
Jan-Maarten was een DES-man in hart en nieren. Nadat hij in zijn jonge jaren bij DES met korfballen was
begonnen leerde hij na enige tijd zijn latere vrouw Ingrid kennen. Beiden speelden met veel plezier hun
wedstrijden en ook de beide dochters Brigitte en Melinda hebben jaren bij DES gespeeld.
Behalve dat Jan-Maarten tot voor kort nog bij de recreanten een potje mee speelde kennen we hem de laatste
jaren vooral als teambegeleider bij DES 1. Deze taak voerde hij trouw en met grote inzet uit. Meerdere trainers
van de selectie maakten gebruik van zijn expertise en enthousiasme.
In een eerdere fase was Jan-Maarten nauw betrokken bij de bouw van de (al weer vorige) kantine. Als dank
hiervoor werd hij tot lid van verdienste benoemd.
We verliezen in Jan-Maarten een markante en loyale persoonlijkheid en wensen Ingrid, Brigitte, Melinda en
verdere familie veel sterkte toe.
Namens ckv DES,
René Meijster

Vriendjestraining kangoeroes een succes
Afgelopen zaterdag waren er maar liefst 8 nieuwe vriendjes/vriendinnetjes bij de kangoeroetraining. Gelukkig kon
Irene komen helpen training geven!
De kangoeroes en hun ouders hebben enthousiast gebruik gemaakt van de uitnodigingskaartjes van de ledenwerf.
Dank daarvoor!
En wij hebben ze alle 8 uitgenodigd om de komende week/weken opnieuw mee te komen doen. Dankzij de jeugd
activiteiten commissie (JAC) en met hulp van de jeugd technische commissie (JTC) wordt er a.s. zaterdag 5
december een leuke pietentraining georganiseerd. Dus als ik vriendje was, dan zou ik het wel weten: dan kwam ik
volgende week meteen nog een keer meedoen, en mijn pietendiploma halen!
Enne de F-jes hebben geluk: die hadden afgelopen zaterdag al geoefend voor de pietentraining! Dus die kunnen
de pieten a.s. zaterdag echt goed laten zien hoe je moet korfballen met pakjes.
JAC, JTC en ledenwerf bedankt voor de fijne samenwerking: een geslaagd voorbeeld van Door Eendracht Sterk!
Mede namens de kangoeroetrainers Sanne, Eva, Maarten & Rosa,
Jeltje

Goedendag Dessers,
Mijn is Quinty Overtoom en ik heb een 4l jaar met veel plezier bij DES gekorfbald.
Ik heb het spelerstenue (DES shirt en rood rokje) van mijn periode dat ik speelde, nog 'over'. Het is verder nog in
erg goede staat, zowat als nieuw. Ook heb ik een compleet trainingspak nog 'over'. Ook deze is nog zo goed als
nieuw. Hiernaast heb ik ook nog het inschietshirt van de periode 2015-2016 nog 'over'.
Beide sets en het inschietshirt zijn in de maat M.
Nu is mijn vraag of u nog iemand weet die deze sets en het inschietshirt tegen een kleine vergoeding wil
overnemen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Quinty Overtoom
06-55621060

Hallo Peuters, kangoeroes en F-jes

Grote clubactie 2020
Afgelopen weken is aan jullie gevraagd om de Grote clubactieboekjes in te leveren.
Wat goed om te zien hoeveel kinderen er nog via deze weg loten hebben verkocht!
Alle verkopers en kopers, enorm bedankt voor jullie steun!
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.
Online kopen kan nog!
De verkopen via bij de boekjes gedaan worden moeten handmatig worden
ingevoerd. Dit kost tijd. Om die reden moesten de boekjes alvast ingeleverd
worden. Maar, Online kopen kan nog tot 30 november 2020!
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
Heb je toch nog een boekje thuis?
Lever deze zo snel mogelijk in! Je kan je boekje in de bus stoppen bij Peter (Hofzoom 33, Delft) of Jitske (Prinses
Irenelaan 12, Den Hoorn).
Tussenstandje
Ons doel? Minstens zoveel geld ophalen als in 2019! Juist nu
hebben we het als vereniging heel hard nodig.
Goed nieuws, we hebben het doel gehaald! Heel erg bedankt
voor jullie hulp!
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

Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman & Tom Makkus
Thijs Duurkoop
Renske van Esveld
Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

stc@ckvdes.nl

jtc@ckvdes.nl

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

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@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

communicatie@ckvdes.nl
redactie@ckvdes.nl

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

