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Organisatie
Vanuit het bestuur
Verkenning herontwikkeling De Hoornbloem
In de afgelopen week hebben we bericht ontvangen van de gemeente Midden-Delfland dat zij met een verkenning
willen starten om de Hoornbloem te herontwikkelen.
Er zijn diverse randvoorwaarden bij deze herontwikkeling geformuleerd waaronder het realiseren van woningen
voor kwetsbare ouderen en het terugbrengen van een gymzaal. De verkenning is duidelijk dat er geen sporthal
terugkomt als onderdeel van de herontwikkeling. Samen met de gemeente Delft zal Midden-Delfland op zoek gaan
naar het onderbrengen van sportverenigingen op een alternatieve locatie.
Het voorstel tot verkenning moet formeel nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad. De verwachting is dat
dit eind juni zal gebeuren.
Deze brief kwam voor ons niet onverwacht. Als bestuur zijn we al enige tijd in gesprek met beide gemeenten over
de consequentie van dit plan en de mogelijke alternatieven. We ondervinden hierbij een positieve betrokkenheid
op onze vereniging. De klankbordgroep (zoals afgelopen maart gemeld in de DESser) bestaande uit Peter
Loozen, Elizabeth Gille en Krijn Schut denkt over dit hele traject met ons mee.
In de brief over de verkenning wordt nog niet gesproken over een concreet tijdpad. Het zaalseizoen in het
komende seizoen zal in ieder geval gewoon in de Hoornbloem zijn.
Pubquiz
Voor de liefhebbers was er afgelopen vrijdag weer een pubquiz. Mooi om te zien dat de activiteitencommissie ons
allen dit zo aanbiedt. Dank jullie wel! Verderop in deze DESser is er nog een terugblik van hen.
Sportdag geslaagd
Het was gisteren een gezellige drukte op het sportpark. Fijn dat dit weer kon en ook heel fijn dat de sportdag een
geweldig succes is geworden. Ledenwerving is cruciaal voor de ontwikkeling van onze vereniging. Het was mooi
om te zien hoe de commissie ledenwerving en de activiteitencommissie samen een sportdag voor deze kinderen
hebben georganiseerd. Geweldig hoe snel dit van de grond is gekomen, hoe ruim er is geadverteerd en reclame
gemaakt voor dit evenement. Het resultaat is er naar: zestig kinderen die van buiten DES op deze sportdag zijn
afgekomen en met de kinderen van DES een leuke dag gehad hebben.
Hartelijk dank voor een ieder die zich weer heeft ingezet om het de kinderen naar de zin te maken en ook de
ouders welkom te heten bij onze vereniging #trots #ledenwerving #activiteitencommissie.
Kirsten, Rowan en Arco

Nieuwe kleding!
Medio april hebben we jullie voor het laatst geïnformeerd over het ingezette traject om te zoeken naar een nieuwe
kledinglijn. Er waren verschillende redenen, maar belangrijk daarin waren het aflopen van de huidige kledinglijn en
de aanschafprijs van de verschillende artikelen. Marc van der Hulst en Martin van de Voorde zijn vanuit hun rol als
werkgroep Sponsoring voortvarend van start gegaan op zoek naar een alternatief.
Met de input van diverse gesprekken met kledingleveranciers zijn verschillende voor- en nadelen gewogen. Voor-

en nadelen die gingen over leveraantallen en -termijnen, wijze van leveren, kwaliteit en uiteraard ook de prijs. Een
aantrekkelijke prijs biedt uiteraard voordelen voor de huidige leden, maar verlaagd ook de drempel voor nieuwe
leden – en deze hebben we nodig! Daarnaast is ook gekeken naar hoe de contacten waren en welk perspectief
dat gaf voor de toekomst. De keuze is uiteindelijk gevallen op Mutasport, een bekende naam in de korfbalwereld.
We zijn blij met de uitkomst. Onze huidige sponsor heeft zeer zijn best om de bestaande relatie te continueren.
Onze keuze is echter anders uitgevallen. We hebben hem bedankt voor de service in de afgelopen jaren.
De keuze voor een nieuwe leverancier en een nieuwe kledinglijn betekent echter ook een volgende grote
uitdaging: we willen graag dat de vereniging een goede uitstraling heeft en behoudt. En dit kan alleen maar als de
hele vereniging de nieuwe kledinglijn gaat dragen.
Naast de keuze van een nieuwe kledinglijn en -leverancier is nagedacht hoe dit op te lossen, en is samen met een
aantal (nieuwe) sponsors tot het volgende plan gekomen:
Een groep van sponsors die als verenigingssponsors i.p.v. teamsponsors willen optreden;
Door de verenigingssponsors kunnen we de spelende leden voor een aantrekkelijk bedrag een volledig
nieuw tenue aanbieden.
We hebben een principe-akkoord bereikt met Kapsalon Mienis, Plus Martin Panis, Klima-comp én Prolocation om
hieraan invulling te geven. En dit betekent dat:
Alle spelende leden komen in een gesponsord shirt te spelen, waarmee we ook aangeven dat al onze
leden even belangrijk zijn binnen onze vereniging;
Alle senioren (alle teams) komen in eenzelfde tenue (shirt, broek en sokken) te spelen;
De hele jeugd (A t/m F) komt in eenzelfde tenue (shirt, broek en sokken) te spelen;
De nieuwe tenues zijn gegarandeerd door de leverancier op een goede kwaliteit voor vijf jaar;
De leden betalen éénmalig een introductieprijs voor een compleet tenue, en wordt daarmee ook eigenaar
van zijn/haar tenue;
De senioren betalen als introductieprijs € 27,50 per compleet tenue, en de jeugd slechts € 22,50 per
compleet tenue. Ter vergelijking: dit is ongeveer helft van de prijs van ons wedstrijdshirt uit de oude kledinglijn.
Op het moment dat het lid bij aanschaf ook zijn/haar oude tenue (shirt is goed!) inlevert dan krijgt deze
nog een extra € 2,50 aan korting! Dit in het kader van een duurzaamheidsproject waar we als DES aan mee willen
doen.
Als bestuur zijn wij enthousiast over dit plan, en wij hopen uiteraard ook dat jullie hier als (spelende) leden hier blij
van worden!
We zijn trots dat we als vereniging deze stap kunnen zetten. Nogmaals dank aan Marc en Martin voor hun inzet.
Zij dragen nu het stokje over aan Mirjam de Jongh en Marcia Kats voor de implementatie van het nieuwe tenue,
en de rest van de kledinglijn. Er is nog veel te regelen voor het komende seizoen. Denk alleen al aan de
vormgeving, hoe de sponsornamen te positioneren, het opstarten van het besteltraject en het eventueel uitwerken
van een ruilsysteem voor de jeugd (i.v.m. de groei). In de komende weken zullen zij jullie hierover verder
informeren, net als over de prijzen van aanvullende inschietshirts, trainingspakken, tassen, etc. binnen de gekozen
lijn. De doelstelling is om de nieuwe tenues zo snel mogelijk in het nieuwe korfbalseizoen te kunnen introduceren,
en hopelijk al bij de opening van het seizoen. Daarom komt er eind juni mogelijk al een ‘pas-sessie’!
We kunnen uiteraard niet voor iedereen spreken, maar we denken dat jullie allen er blij mee kunnen zijn. Mocht je
vragen, ideeën hebben over deze nieuwe opzet, dan kan je die kwijt bij Mirjam en Marcia (via kleding@ckvdes.nl).
Tot slot ook een hartelijke dank aan onze sponsoren om deze verandering financieel zo draaglijk mogelijk te
maken. Mirjam en Marcia, succes bij de implementatie!
En opnieuw … wordt vervolgd.
Kirsten, Rowan en Arco

Schoonmaakrooster



Zaterdag 5 juni - ouders peuterpret
Zaterdag 12 juni - ouders DES F

Nu er besloten is ook de verkoop in de kantine weer op te starten wil ik de ouders vragen om naast de wc's ook de
bar en keuken mee te nemen tijdens het schoonmaken.
Verzoek is of uit onderstaand schema drie ouders even de toiletten, bar en keuken zouden willen schoonmaken
op zaterdag als je toch al naar DES komt om je kind te halen of brengen van de training.
Graag onderling via de team-app afstemmen wie dit zijn en de corona-maatregelen in acht nemen tijdens het
schoonmaken.
Ook even controleren of de papieren handdoekjes moeten worden aangevuld, en vuilnisbakken moeten worden
geleegd (denk tevens aan de buitenbakken!).
Neeltje

100 kinderen bij DES sportdag

Afgelopen zaterdag was het dan zover: De DES-sportdag met stormbaan. De ochtend begon met de peuters,
gevolgd door de kangoeroes en F en werd afgesloten door de D en E. En wat heeft iedereen zijn best gedaan met
het uitnodigen van vriendjes en vriendinnetjes! Er zijn ongeveer 100 (!) kinderen bij DES geweest! Voor het team
met de meest meegenomen vriendjes en vriendinnetjes hadden we een verrassing beloofd. Aangezien ieder team
er zóveel heeft meegenomen, krijgt ieder team een verrassing! Jullie horen nog wanneer!

Via deze weg willen we ook alle vrijwilligers die op een manier hebben geholpen ontzettend bedanken! Samen
hebben we er een groot succes van gemaakt.
De organisatie, Kirsten, Wouter, Suzan, Maaike en Suus

€430 euro opgehaald met loterij!
Afgelopen vrijdag speelden wij een pubquiz met in de pauze een loterij. Met deze loterij is 430 euro opgehaald!
Hiervoor willen we alle lotenkopers ontzettend bedanken. Ook bedanken we Mienis Kapsalon, PLUS Martin Panis,
Groenrijk, La Flora Rijne en de DESsers die een prijs hebben aangeboden! Winnaars, gefeliciteerd!
Hieronder staan de prijzen en winnaars. Jullie hebben/gaan allemaal mail ontvangen waarin staat hoe en waar je
je prijs kunt ophalen/verzilveren.
De activiteitencommissie
Prijs
Boodschappenpakket PLUS Martin Panis
Knipbeurt Mienis Kapsalon
Groenrijk Tuinparfumpakket
VIP arrangement DES feest
Cadeaubon La Flora Rijne €10 (2x)
Frambozenplant, courgetteplant en pompoenplant
Wijnpakketje (2x)
Cadeaupakket Schatreijk met 10 ansichtkaarten (2x)
Captain Cook pannetjes
Pakket met koffie en thee
Jubileumshirt (6x)

Sportshirt

Winnaar
Tijmen en Esmée
Jelle B
Ella
Erica en Wiebe
Ella
Lotte P
Vince
Bram
Lotte P
Wouter L
Jeroen
Suzanne B
Erik R
Carline
Maaike V
Miriam
Gertjan
Nanda
Wouter S
Kirsten
Mark
Ella

Mini-competitie voor de jeugd (F t/m A) en groepstrainingen
Door de aangekondigde versoepelingen is het mogelijk om weer wedstrijden te gaan spelen. De korfbalbond heeft
een mini-competitie voor de jeugd (F t/m A) georganiseerd, zodat we voor de zomervakantie tóch nog een paar
wedstrijden kunnen spelen. De mini-competitie betekent dat er poules van 4 teams gemaakt worden, waardoor elk
team3 wedstrijden speelt. Willen jullie alvast zaterdag 12, 19 en 26 juni vrij houden? Het programma staat
verderop in deze Desser. Mocht je een van deze zaterdagen niet kunnen, dan graag zo snel mogelijk afmelden bij
Jeltje (jeugd@ckvdes.nl 0f 015-2134338)
Na de mini-competitie zullen we gaan trainen in de categorieën van volgend seizoen. Hier volgt binnenkort meer
informatie over.
JTC en STC

Jippie de jeugd en junioren mogen weer wedstrijden spelen per direct
Wat heb ik jullie allemaal gemist de afgelopen COVID-19 tijd. En wat heb ik het wedstrijdsecretariaat regelen
gemist. En wat hebben jullie lang moeten wachten op weer echt wedstrijden spelen.
Maar het belangrijkste: ik hoop dat jullie allemaal gezond en wel de moeilijke tijd doorgekomen zijn.
Gelukkig mogen we (junioren en jeugdteams) vanaf a.s. zaterdag 12 juni weer wedstrijden spelen!
De korfbalbond heeft vorig weekend geïnventariseerd, en als DES hebben we laten weten graag mee te doen.
De komende 3 zaterdagen gaan we dan ook een minicompetitie spelen: met 4 teams in een poule, en 1 wedstrijd
tegen alle drie de tegenstanders.
Het is allemaal heel snel gegaan, en er is hard gewerkt om het totale programma compleet te maken, maar dit is
vast zeker:
Zaterdag 12 juni: speelweekend 1
Zaterdag 19 juni: speelweekend 2
Zaterdag 26 juni: speelweekend 3
Als het goed is, zit het programma voor a.s. zaterdag 12 juni vast bij deze Desser, de rest volgt z.s.m.
Wij hopen dat jullie allemaal weer zin hebben om te spelen, en de komende weken nog geen andere plannen
hadden op zaterdag.
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen spelen, laat het dan zo snel mogelijk weten, dan gaan we ons best doen op
tijd invallers te regelen.
Voor nu natuurlijk allemaal heel veel plezier met de komende wedstrijden,
Jeltje

Senioren OPGELET
Aangezien de jeugd en junioren weer wedstrijden mogen spelen, hebben we jullie hulp op de zaterdagen nodig
om de thuiswedstrijden te fluiten. Heel graag jullie aandacht hiervoor.
Dank, Jeltje
Bedankt – Door Eendracht Sterk
Afgelopen zaterdag was er een sportdag georganiseerd door de ledenwerf commissie. Wat heb ik genoten van
heel erg veel nieuwe kinderen bij DES. Heel gaaf om een training voor meer dan 30 kangoeroes te mogen geven.
Het was echt top.
Omdat ik het te druk had met de kinderen, en de springkussens, ben ik er niet aan toegekomen om iedereen te
bedanken om deze dag tot een superdag te maken.
Dus bij deze: (hulp/inval)trainers, bar, ledenwerf, en activiteitencommissie, en iedereen die ik vergeet: heel erg
bedankt voor het teamwork!
Jeltje Goudriaan

Barrooster 12 juni
9.45-11.00
Maaike, Dieuwertje, Femke
11.00-12.15
Megan, Floor
12.15-13.30
Anniek, Cheska
13.30-14.45
Sanne
14.45-1600
Bram, Mees
Groetjes, Joris

Wedstrijdprogramma zaterdag 12 juni
Team Tegenstander

T/U Verzamelen Spelen

Veld

Accommodatie

Scheids

Chauffeurs

Opmerkingen

A1

OZC A2

T

15:30

16:15

KG

Sportpark Biesland

Bram Loozen

-

Res: Job

A2

ONDO A3

U

12:15

13:45

KG

Juliana Sportpark

-

B1

ODO B3

U

13:30

14:45

KG

Sportpark de Commandeur

-

Afw: Maartje; Res:
Yoram
Res: Jesse

C1

Refleks C2

T

11:30

12:00

KG

Sportpark Biesland

Gertjan Nolten

Valkenburg, Kluivingh,
Langeveld, van Meurs
Koelma, Bommelé,
Heijsteeg, v.d. Voorde
-

D1

Phoenix D2

U

09:00

10:00

KG

van Doornenplantsoen

-

E1

Avanti E3

T

09:30

10:00

KG

Sportpark Biesland

Laura Lourens

Driessen, v.d Harg, de
Rijke
-

F1

Excelsior F1

U

09:30

10:00

KG

Sportpark Biesland

-

n.v.t.

Jill & Lucy zie ook F2

F2

Weidevogels F2

T

10:30

11:00

KG

Sportpark Biesland

Erica Wiegman

-

Res: Lucy & Jill

Wedstrijdprogramma zaterdag 19 juni
Team

Tegenstander

T/U Verzamelen

Spelen Veld

Accommodatie

Scheids

Chauffeurs

A1

Avanti/Post Makelaardij A3

U

13:00

14:00

KG

Sportpark De Groene Wijdte

-

volgt

A2

Valto A3

T

10:30

11:00

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

B1

Dijkvogels B2

T

09:15

09:45

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

C1

Fortuna/Delta Logistiek C3

U

11:00

11:30

KG

Sportpark Kruithuisweg-Oost

-

Verzamelen bij Fortuna

D1

De Meervogels D2

T

12:45

13:15

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

E1

Fortuna/Delta Logistiek E4

U

09:30

10:00

KG

Sportpark Kruithuisweg-Oost

-

Verzamelen bij Fortuna

F1

Weidevogels F1

T

11:30

12:00

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

F2

ODO F2

U

09:00

10:00

KG

Sportpark De Commandeur

-

volgt

Erik & Wende zie ook
D1; Jesse zie ook B1
Res: Wende & Erik

Wedstrijdprogramma zaterdag 26 juni
Team Tegenstander

T/U Verzamelen

Spelen Veld Accommodatie

Scheids

Chauffeurs

A1

Phoenix A1

U

12:30

14:00

KG

Van Doornenplantsoen (veld)

-

volgt

A2

De Meervogels A2

T

09:30

10:00

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

B1

Excelsior (D) B2

U

11:00

11:30

KG

Sportpark Biesland

-

Niet nodig:)

C1

Olympia (S) C2

U

08:45

09:45

KG

Sportpark De Brug

-

volgt

D1

Avanti/Post Makelaardij D3

T

12:30

13:00

KG

Sportpark Biesland

volgt

-

E1

ONDO (G) E5

T

11:30

12:00

KG

Sportpark Biesland

volgt

F1

Fortuna/Delta Logistiek F1

U

09:30

10:00

KG

Sportpark Kruithuisweg-Oost

-

Verzamelen bij
Fortuna

F2

Valto F1

U

09:00

10:00

KG

Sportpark De Zwet

-

volgt

Afmelden wedstrijden - spelregels
Mocht je een keer (12, 19 of 26 juni) niet kunnen spelen, laat ons dan NU vast weten als je er niet bij kunt zijn, dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!
Verder willen wij jullie verzoeken om eventuele chauffeursbeurten die niet uitkomen, onderling met de andere ouders te ruilen.
Junioren (DES A1 & A2):
Bij Kirsten via senioren@ckvdes.nl of 06-38744642.
Aspiranten en pupillen (B1, C1, D1, E1, F1 & F2):
Bij Jeltje via jeugd@ckvdes.nl of 015-2134338.
Alvast bedankt!
Jeltje & Kirsten, Wedstrijdsecretariaat

DESkamp 2021

Nieuws over het DESkamp!
Gelukkig gaan we stukje bij beetje weer meer terug naar het oude
‘normaal’, de inentingen zijn in volle gang en de maatregelen
worden afgebouwd. Laten we hopen en ons best doen om deze
positieve trend voort te zetten.
De voorbereiding voor het kamp zijn in volle gang en we hebben
de knoop doorgehakt over de locatie. Helaas zullen we niet met de
bus naar Boxtel gaan maar naar ‘Kamphuis de Eendracht’!
Afgelopen jaar kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel
hebben we toen een hele leuke alternatieve kampdag gehad. Dit
jaar gaan we een weekend weg, dus haal de tenten maar alvast
van zolder en test je luchtbed!
Belangrijk voor nu: Schrijf je in via webshop.ckvdes.nl/kamp en
noteer in je agenda!
Wie:
F t/m A
Wat:
DES kamp 2021
Waar:
Kamphuis de Eendracht, te Delft
Wanneer:
2 juli 18:30 uur tot en met 4 juli 16:00 uur
Kosten:
€55,Wij hebben er nu al zin in!
De kampcommissie, Sjoerd, Wiebe, Jitske, Kirsten, Esmee, Maaike en Krijn
PS. Alle leiding zal vooraf getest worden, daarnaast stellen wij een coronaprotocol op n.a.v. de tegen die tijd
geldende maatregelen. Vragen? Neem gerust contact met ons op via jeugdkamp@ckvdes.nl.

DESkamp op sociale media!
Misschien is het jullie opgevallen. Afgelopen woensdag is er vanuit de werkgroep
Jeugdkamp op sociale media een bericht verschenen. Ditmaal ging het om de flyer van
het kamp.
De komende weken zal er elke woensdag een bericht verschijnen. Zo zullen er oude
kampfoto’s en polls geplaatst worden. Ook vragen we de kinderen mee te denken en
om hun mening. Heb jij nog leuke verhalen of foto's om te delen?
We hopen jullie te zien op Sociale media!

DES sentiment
1.
Hoe heet je? Hoe oud ben je? En in welk team speel je?
Ik ben Maarten, 15 jaar en speel in de A1
2.
Hoe vaak ben je mee geweest op kamp?
Volgens mij 7 keer, maar ik ben de tel kwijtgeraakt.
3.
Welk kampthema zou je nog willen?
Ieder thema is leuk
4.
Wie is je favoriete leiding en waarom?
Jeltje, want die zorgde ervoor dat niemand last had van teken.
5.
Wat vind je het leukste kampspel?
De dropping!
6.
Wat is je grootste kampblunder?
Ik ben ooit 2 keer op één dag vergeten mijn groepje te helpen met corvee.
7.
Waarvan mag de leiding niet weten dat je het meeneemt naar
kamp?
Dat ga ik hier natuurlijk niet vertellen!
8.
Heb je al eens gewonnen op kamp (een spel of het hele kamp)?
Ja, ik heb 2 keer het hele kamp gewonnen!
9.
Welke kampganger moeten we volgende week interviewen en wat
wil jij van hem/haar weten?
Gijs, ik wil weten waarom hij altijd meegaat met DESkamp.
Gelukkig vergeet Maarten niet altijd zijn groepje te helpen tijdens de corvee!

Voorstellen leiding; Met deze week drie onthullingen!

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

Sjoerd van Velzen
Bram Loozen
Riemer Smid, Bram Loozen en
Pim Kleisen
Marieke van Eik & Marscha van Dort

atc@ckvdes.nl
opleidingen@ckvdes.nl

Oefenwedstrijden
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

scheidsrechter@ckvdes.nl
oefenwedstrijden@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

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

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

communicatie@ckvdes.nl
EvertJan Berkel
redactie@ckvdes.nl
Tom de Zutter & Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
sponsoring@ckvdes.nl
Josje Krijgsman
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

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

