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Organisatie
Update (zaal)competitie
In de persconferentie van dinsdag 8 december 2020 heeft het kabinet aangegeven dat we
voorlopig nog niet kunnen rekenen op versoepelingen van het huidige beleid. Dit betekend dat
we blijven trainen zoals de afgelopen weken en dus met inachtneming van de maatregelen die
al golden. Voor de zaalcompetitie betekend dat die op zijn vroegst zal beginnen op 30 januari
2020. Wat dit precies betekend voor het verloop van de competitie is te zien op de routekaart
van het KNKV.
Het lastig blijft dat we veel niet weten. Deze onduidelijkheid maakt plannen heel moeilijk en dat
geldt voor alle korfbalverenigingen. Hierom gaat het bondsraadslid van onze regio bij
bondsraad die vandaag (12 december) plaats vind een voorstel doen om meer duidelijkheid te
creëren. Het voorstel is om liever geen zaal competitie te spelen als dat ten koste gaat van de
geplande veld competitie en zeker niet als dat betekent dat er langer doorgespeeld moet
worden en er doordeweekse inhaalwedstrijden komen en extra aan het eind gespeeld moet
worden. Dit om de druk op wedstrijdsecretariaten tijdens de veld competitie en op de
zaalhuurders in de zaal periode te verlichten.
Voor nu gaan wij genieten van de kerstvakantie. De eerste trainingen van 2021 zullen zijn in de
week van 4 januari.
Pas goed op elkaar en sta voor elkaar klaar.
Fijne feestdagen en een ‘normaal’ 2021 gewenst!
Namens de ATC,
Sjoerd
Trainen rond de kerstvakantie
Aankomende 3 weken wordt er in verband met de kerstvakantie niet getraind.
We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een mooie afsluiting van dit bewogen jaar.
Daarna zien we jullie graag weer fris en fruitig in de zaal verschijnen. De eerste training is,
afhankelijk van het team, op dinsdag 5 januari of donderdag 7 januari. Het trainingsschema
blijft hetzelfde, met uitzondering van de uren voor de senioren op de zaterdag. Helaas bleek
het vrijwillig schieten tussen 18-20uur niet populair waardoor we deze uren vanaf januari niet
meer zullen inhuren. Voor de jeugd en junioren blijft de zaterdagtraining wel intact.
Een goed begin
De afgelopen weken is er door veel junioren en senioren getraind. Omdat we voorlopig nog niet
gewoon kunnen trainen, willen we als STC alle junioren en senioren een hart onder de riem
steken. Daarom zal er bij de eerste training van het nieuwe jaar iets lekkers/leuks in de zaal
aanwezig zijn. Jullie kunnen dan als team het nieuwe jaar inluiden.
Groet, STC

DES kleding
Een tijdje geleden hebben wij jullie al op de hoogte gebracht van het feit dat er een nieuw trainingspak gekozen
moet worden. Samen met ons contactpersoon van Wijtman Sport (de nieuwe naam van Sport 2000 in Delft)
hebben wij twee opties geselecteerd, beide bestaand uit een trainingsjack, trainingsbroek en inschietshirt, die
het nieuwe pak kunnen worden.
Optie 1:

Optie 2:

Via deze link kun je stemmen op het pak van jouw voorkeur, zodat wij jullie mening mee kunnen nemen bij het
maken van de keuze. Op woensdag 16 december sluit de mogelijkheid om je keuze kenbaar te maken.
We zijn benieuwd naar jullie reactie!
Namens het bestuur,
Kirsten

Deze Kerstvakantie: Binnen Spelen in de Hoornbloem
Deze Kerstvakantie organiseert de Ledenwerfcommissie weer het Binnen Spelen op woensdagochtend 23
december van 10 – 12 uur.
De kinderen van de F en de E hebben al wat flyers meegekregen om uit te kunnen delen aan vriendjes,
vriendinnetjes en/of buurkinderen.
Mocht jij nou iemand kennen in de leeftijd van 4 – 10 jaar die het misschien ook leuk zou vinden om langs te
komen, geef het dan door.
We hopen dat er een hoop kinderen (mee)komen om te zien hoe leuk korfbal is.
De Ledenwerfcommissie

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

