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Organisatie
We zijn weer begonnen!
Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hebben een interessant eerste weekje achter de rug met de eerste
vaccinatie in ons land en turbulentie in de wereldpolitiek.
De trainingen waren deze week voor het eerst buiten. De kinderen waren zeker enthousiast, ook al zijn sommige
ouders een beetje huiverig. En ook dat is vanuit sommige thuissituaties goed te begrijpen. DES houdt zich in ieder
geval aan alle richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM.
Het werk op de achtergrond is ook begonnen. Afgelopen dinsdag hebben we als bestuur met de
commissievoorzitters teruggekeken naar de eerste deel van het seizoen en vooruitgekeken naar het vervolg.
Samenvattend is er ondanks dat er niet meer wordt gekorfbald sinds het eind van het eerste deel van het
veldseizoen echt wel het één en ander gebeurd. Hieronder een korte terug- en vooruitblik.
De ledenwerf heeft als doelstelling om 10 nieuwe leden in D, E en F-pupillen te werven voor DES. Inmiddels
mogen we – ondanks alle beperkingen – vier nieuwe leden begroeten en verwachten we nog meer kinderen die
soms nu ook al meetrainen met ons. De kennismakingstrainingen met korfbal via ’t Kickertje zijn ook goed
geslaagd. Over alle leeftijdscategorieën zijn in totaal tien nieuwe leden ingeschreven. We zijn ook erg blij met de
samenwerking met verenigingsondersteuners van de gemeente Delft
Het afgelopen halfjaar is continu geschakeld door de commissie technische zaken op welke wijze de wedstrijden
en trainingen doorgang konden vinden. Vanaf nu pakt de JTC het jeugdplan weer op en Sjoerd gaat op zoek naar
personen met een korfbaltrainings- of onderwijsachtergrond om dit met elkaar verder vorm te geven. Nu we
veronderstellen dat er aan de huidige lockdown niet veel zal veranderen in de komende weken, gaan we met de
STC kijken hoe we de binding met DES zowel sportief en sociaal toch op één of andere manier vorm kunnen
geven.
De commissie communicatie heeft hard gewerkt. In de sponsoring komt meer structuur en zijn er flinke stappen
gezet. Daarnaast is er hard gewerkt aan het technisch opzetten van de nieuwe website en de vormgeving. Op de
nieuwjaarsborrel konden we al een korte demo zien. Het ziet er in de huidige opzet al fraai uit!

De commissie accommodatie is ook al op snelheid gekomen; denk bijvoorbeeld aan de gezonde kantine en het
opzetten van een onderhoudsplan. De toernooicommissie gaat verder met nadenken en uitwerken van
alternatieven of en in welke vorm het toernooi – wellicht later in het jaar – toch door zou kunnen gaan. Ondanks
dat we elkaar beperkt kunnen ontmoeten heeft de activiteitencommissie al heel wat initiatieven ontplooid.
Vrijdagavond 8 januari was de online nieuwjaarsborrel door hen georganiseerd. Het was leuk om elkaar zo het
beste te kunnen wensen en in kleinere groepen elkaar te ontmoeten aan de hand van enkele vragen.

We zien dat nu de lockdown langer duurt het lastig is de binding met elkaar te houden. De social media worden
minder gebruikt en wellicht is er wat minder energie om met elkaar deze tijd door te komen. Wellicht heb je je
handen vol aan je eigen situatie. Toch willen we proberen om ook nu wat meer energie te krijgen voor DES en
onze binding met elkaar in deze tijd te versterken. Toch willen we proberen om ook nu wat meer energie te
krijgen voor DES en onze binding met elkaar in deze tijd te versterken. We willen jullie vragen mee te denken
welke ideeën er mogelijk zijn om in welk verband dan ook (jong, oud, sportief, actief, relaxed) dingen met elkaar te
ondernemen. Om de ideeën en gedachten hierover voor nu even te kanaliseren willen wij jullie vragen om die te
delen met bestuur@ckvdes.nl . Jullie worden van harte uitgenodigd om te reageren, in welke vorm dan ook. We
zijn benieuwd naar jullie reactie hierop!
Hartelijke groet, Kirsten, Rowan en Arco

Selectienieuws
Na een samenwerking van drie jaar heeft de ATC van DES in goed overleg met de hoofdtrainer Richard van
Weert besloten om na het lopende seizoen 2020-2021 de samenwerking te beëindigen. Onder leiding van Richard
heeft de selectie flinke stappen gezet in het spelen van de speelstijl die wij bij DES voor ogen hebben. Dit heeft
geleid tot mooie wedstrijden, wat weer leidde tot Hoornbloem gevuld met enthousiast publiek. Wat helaas geen
gepast gevolg kon krijgen door de uitbraak van Corona. Via deze weg willen wij Richard nogmaals van harte
bedanken voor zijn inzet voor de selectie én DES als vereniging en veel succes wensen bij zijn volgende club.
Wij gaan opzoek naar een nieuwe trainer voor DES en zullen jullie tegen die tijd informeren.
Namens de STC en ATC,
Coen en Sjoerd

Gezonde kantine
Sinds kort zijn wij bezig met het plan om de van de DES-kantine een gezonde sportkantine te maken. Hierbij
kunnen we alle hulp, ideeën en feedback goed gebruiken. Om jullie een aantal vragen te stellen hebben we een
enquête gemaakt, waarin je jouw mening en voorkeuren aan kan geven. Het invullen van de enquête kan via
onderstaande link en duurt maar een paar minuten. Alvast bedankt!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_pd4U1NYkfEhAiiqoChGIPbcFeJhGcD068RyLXXBVbSnDQ/viewf
orm?usp=sf_link
Groetjes, Kirsten, Ella en Joris-Martijn

Wisten jullie dat?












Ik al heel lang geen stukje meer voor de Desser heb gemaakt?
Het nu daar weer tijd voor is?
De kangoeroes zaterdag buiten getraind hebben?
Ik zelf in mijn 30 jarige korfballeven nog nooit in januari buiten getraind heb?
Het ons goed bevallen is?
Eva wel 4 T-shirts aan had?
Lotte lid geworden is vandaag?
Wij daar heel blij mee zijn?
Het spel “Beer, beer ben je thuis” ook in ijsbeer variant gespeeld kan worden?
Wij volgende week ook weer buiten trainen?
Jullie ook mee mogen doen (als je tussen de 4 en 6 jaar oud bent)?

Tot snel, Jeltje Goudriaan (jeugd@ckvdes.nl)

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

