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Organisatie
Penningmeester gezocht
De functie penningmeester wordt nu waargenomen - tot en
met de jaarvergadering - door Willem-Jan Groeneveld. De
positie die helaas vacant is geworden nu Rowan zijn
aandacht en energie nodig heeft om zich te richten op zijn
fysieke herstel.
Om de taak van de penningmeester te verlichten, is het
gelukt om een scheiding te kunnen maken in de
boekhoudkundige kant van het werk en het meer
bestuurlijk financiële. Gelukkig hebben we voldoende
goede boekhouders binnen de vereniging die zich willen
inzetten voor die kant van het werk. Zo wordt de penningmeester ondersteund in de administratie.
Dat betekent dat de penningmeester zelf zich bezig kan houden met de (midden)lange termijn van de vereniging
en hier mede richting aan kan geven. Als secretaris en voorzitter zijn wij op zoek naar aanvulling in het bestuur
van een kandidaat die hiervoor beschikbaar is. Wij zoeken uiteraard zelf, maar wellicht zien wij kandidaten over
het hoofd. Ken jij iemand die geschikt zou zijn? Laat het ons weten.
Zijn er mensen die hierover informatief met ons willen praten? Dat kan altijd.
We horen graag van jullie zodat we deze belangrijke taak binnen DES weer snel kunnen vervullen.
Hartelijk groet, Kirsten en Arco

Schoonmaak/Klusjes avonden tijdens de training komende week!
Om het seizoen weer prettig te kunnen beginnen gaan we komende week de kantine en omgeving een opfrisbeurt
geven. Alle punten op de schoonmaaklijst komen voorbij en daarnaast is er een lijst met klusjes in en om de
kantine. Zoals bijvoorbeeld het vastzetten van banken in de kleedkamer, reclameborden vastmaken om het veld,
verwijderen van tape-resten enzovoorts…
Vele handen maken licht werk dus ik verwacht van de F t/m B teams van allemaal minimaal 3 a 4
ouders/verzorgers als afvaardiging. Graag zelf verdelen over de maandag en de donderdag, het is tijdens
trainingstijd van 18 – 19 uur.
Omdat er ook buiten klusjes te doen zijn, verwachten we dat afstand houden geen problemen geeft, graag wel hier
op letten.
Ella is er maandag, Neeltje donderdag als aanspreekpunt.
Graag tot volgende week en bedankt alvast!!
Ella en Neeltje

Schoonmaakrooster trainingsavonden
Bij de start van het seizoen, hoort ook weer de start van de schoonmaak (tijdens trainingsavonden). Omdat er de
eerste keer veel schoon te maken is, starten we met een grote groep, zie bericht elders deze Desser. De overige
data zijn volgens het onderstaande rooster ingepland. Zet deze alvast in jullie agenda, en regel onderling op tijd
voldoende mensen, dan is het weer zo gedaan.
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Als er nog vragen of opmerkingen zijn, of jullie missen dingen tijdens de schoonmaak: er hangt een lijst in de kast,
waar het op genoteerd kan worden, of meld het aan mij persoonlijk.
Alvast bedankt voor jullie inzet! Neeltje

Seizoensopening

Grote clubactie 2021
Het is weer zover! Het is weer tijd voor de grote clubactie!
Vanaf 18 september 2021 mogen er loten verkocht worden.
Dit kan tot 6 november.

Op 9 december 2021 is de trekking van de Grote Clubactie 2021. De
trekkingsuitslag wordt 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.
Wat moet ik doen?
Alle spelers uit de jeugd ontvangen binnenkort de
materialen, zodat zij op 18 september direct aan de slag
kunnen gaan.
Verkooptips:
 Spreek voor of na de wedstrijd af om met je team
te gaan verkopen. Misschien kan je met elkaar
wel gelijk een hoop loten verkopen en heb je ook
nog een hele leuke ochtend of middag!
 Maak alleen of met een DESvriendje een rondje
maken door de buurt. Vergeet je niet je DES shirt
aan te trekken?
 Heb je een verjaardag binnenkort? Vergeet je
boekje niet mee te nemen!
 Denk er aan de senioren en toeschouwers bij
DES te vragen. Zij worden vaak vergeten en
willen vaak graag loten kopen.
 Geen zin om de deur uit te gaan? Dat hoeft niet!
Je kunt alles online regelen.
Motivatie!
Het winnende DESteam zal na de sluiting van de verkoop
getrakteerd worden op iets lekkers!
Ook vanuit de Grote Clubactie zelf worden er een hoop
prijzen verdeeld onder goede verkopers. Ieder lid dat
meer dan 20 loten verkoopt valt al in de prijzen.
Daarnaast kan je bij 40 loten of meer meedoen aan d
landelijke verkoopwedstrijd. Je kunt dan een Nintendo
Switch of een nieuwe fiets winnen.
Meer info kan je vinden op deze link

Aan de slag!
 Verantwoord loten verkopen,
met het vernieuwde verkoopboekje kun
je ook loten verkopen met de QR-code
 Verkoop loten met een
lotenkraampje,
tijdens een wedstrijd op de club of bij de
plaatselijke supermarkt
 Op afstand loten verkopen,
videobellen kost je geen reistijd
 Gebruik de QR-code,
maak zelf posters of leuke t-shirts
 Loten verkopen kan ook thuis,
laat je boekje rondgaan tijdens een
feestje
 Voor loten te verkopen hoef je niet
ver te gaan,
vraag je opa, oma, oom, tante en de
buren of ze een lootje willen kopen
 Verkoop ook loten met je telefoon,
stuur een leuk bericht met de
verkooplink via WhatsApp

Door Eendracht Sterk!

Handige site’s
Uitleg video van het online verkopen: klik hier
Uitleg video verkoop aan de deur: klik hier
Voorbeeld teksten online verkoop: klik hier
Boekje vol?
Op de bar in de kantine staat “een schatkist van de Grote clubactie”. Hier mogen de volle boekjes ingeleverd
worden.

Verkopen gaat nu nog makkelijker met je eigen digitale lotenmeter!

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

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

Spek onze clubkas samen met PLUS Delft – Den Hoorn
Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom organiseren PLUS Martin Panis,
Schinkel, Tanthof en Van Leeuwen van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke spaaractie:
Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je
er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze club. Vergeet
daarbij niet de sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten (heeft iedereen daarvoor de flyer met
instructie gekregen, evt via hun kinderen?) . Help onze club met de sponsorpunten van PLUS.
PLUS Martin Panis, Schinkel, Tanthof en Van Leeuwen stellen in totaal €75.000,00 beschikbaar voor alle
deelnemende clubs.
Wat zou het mooi zijn daarvan een (groot) deel in onze clubkas stroomt, en dat we daarmee meer mooie en leuke
dingen kunnen doen (en daarmee onze ledenwerving kunnen ondersteunen).
martin@ckvdes.nl voor verdere vragen

LET OP Spelende leden: Aanpassen pasfoto’s in KNKV app alleen deze week (Deadline
10 sep)
Zoals velen van jullie weten heeft de KNKV een app waarin alle (ouders van) spelende leden alle info over het
programma, de uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de standen kunnen inzien.
Het is belangrijk voor de spelers/speelsters dat er een recente pasfoto bij DES/KNKV bekend is voor het spelen
van competitiewedstrijden. DUS: ZORG VOOR EEN RECENTE PASFOTO OP DE KNKV APP! Foto’s kunnen t/m
10 september gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar veldcompetitie. Hoe doe je dat? Zie hieronder:
Opmerking bij het aanpassen van de foto’s:
•
Niet een vakantiefoto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert
namelijk via de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden ook
daadwerkelijk in het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren
oud is, vooral niet bij de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de scheidsrechter
de foto controleren (vanaf vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd).
•
Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app:
o
Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op ‘instellingen’;
o
Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en eventuele andere
persoonsgegevens) wijzigen.
o
Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn weergegeven.
U kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen.
o
Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken.
Het is belangrijk dat hierbij het e-mailadres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV bekend
is. Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij Kirsten (DES 1, 2, 3, 4,
5, 6, A1 & A2) of Jeltje (B1, C1, D1, E1, F1 & F2). (Onze steun en toeverlaat Eduard, van de
ledenadministratie, is namelijk op vakantie).
Klik hier voor alle vragen over de KNKV wedstrijdzaken app.
Mocht het niet lukken de pasfoto te wijzigen, laat het dan even weten aan ons, dan proberen we jullie zo goed
mogelijk te helpen. Dank voor jullie medewerking en veel succes,
Kirsten (senioren@ckvdes.nl) en Jeltje (jeugd@ckvdes.nl)

Start nieuwe seizoen jeugd
Na een gezellig oefentoernooi afgelopen zaterdag, zijn we nu klaar voor de competitie. Vanaf a.s. zaterdag 11
september start de competitie met dan elke zaterdag tot en met zaterdag 16 oktober (1e zaterdag van de
herfstvakantie) wedstrijden voor jullie. Vanaf nu zal ik wekelijks via de Desser (en de Des site ckvdes.nl) jullie op
de hoogte houden wie er niet bij kan zijn, en wie ik als reserve opstel. Het zou heel fijn zijn als jullie naast je eigen
wedstrijd, ook even kijken of je nog opgesteld staat bij een ander team.
Aan het complete wedstrijdprogramma wordt hard gewerkt, en een versie inclusief scheidsrechters en chauffeurs
volgt zo snel mogelijk.
Graag hoor ik het nu wel vast als je dit najaar een wedstrijd niet kunt spelen, zodat ik daar rekening mee kan
houden. Alvast bedankt en laten we er een mooi seizoen van maken
Tot snel op het veld,
Jeltje Goudriaan
Wedstrijdsecretariaat jeugd, (jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.).
PS: Mochten er vragen zijn over de wedstrijden, aarzel dan niet en mail ze!

Teammail jeugd
Met dank aan Chris zijn alle jeugdteams weer via de teammail te bereiken:
Dus als je een mailtje wil sturen om de B1 te feliciteren met de overwinning bij het Excelsior toernooi: dan kun je
mailen naar B1@ckvdes.nl. Dit mailtje komt dan bij alle spelers, speelsters, trainers, en betrokken JTC leden aan.
Om de C1, D1, E1, F1 en F2 te bereiken, verander je de 2 1e letters in de teammail. Via deze mail kan ik jullie, en
jullie elkaar bereiken als er bijvoorbeeld een wedstrijd verzet moet worden, of een chauffeursbeurt geruild moet
worden.
Nog vragen? Laat het me weten,
Jeltje

Wedstrijdsecretariaat junioren en senioren
Nu Dieuwertje de STC is gaan versterken stopt zij met het wedstrijdsecretariaat. Gelukkig heeft Noa aangeboden
het wedstrijdsecretariaat te komen versterken! Hieronder nog eens de regels voor het afmelden van de senioren
en junioren.
Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij je wedstrijd kun je je vóór woensdag afmelden. Ná woensdag
alleen maar door ziekte of blessure. Afmelden kan door een mailtje te sturen naar senioren@ckvdes.nl. Of te
appen/bellen/smsen naar Kirsten (0638744642) of Noa (0612861087).
Je kunt je nu al voor het hele veldseizoen afmelden, hoe eerder we weten dat je er een keer niet bent hoe beter!
Groetjes,
Noa en Kirsten

Barrooster zaterdag 11 september
9:00 - 10:00

Milou, Marcia

10:00 - 11:00

Ouders F2

11:00 - 12:00

Ouders D1

12:00 - 13:00

Ouders A2

13:00 - 14:00

Ouders A1

14:00 - 15:20

Damian, Marco Rook

15:20 - 16:40

Bram Looman, Jeroen

16:40 - 18:00

Marijn, Robbert

18:00 - 19:00

Sanne Biemans, Yvette

Terug van weggeweest: Wedstrijdverslagen
Vanaf aankomende week zullen we wekelijks voor een aantal teams een wedstrijdverslagje plaatsen op de
facebook en de website. In het wedstrijdschema zie je aan het sterretje wie er deze week aan de beurt is.
Het verslag mag zo kort of lang zijn als je zelf wilt en als je een leuke foto hebt, kunnen we die ook bij zetten. Stuur
het verslag zo snel mogelijk naar communicatie@ckvdes.nl, dan delen wij hem met de rest van DES.
Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet:





Gertjan

Je naam
Team en tegenstander
Uitslag
Verslag
Eventueel een foto

Wisten jullie dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeltje

De meeste teams afgelopen zaterdag lekker geoefend hebben?
Voor de jeugd er een toernooi was?
Het een zonnig weekend beloofde te worden?
We wel met 16 kangoeroes getraind hebben?
Zoe, Emilia en Kehzia voor het eerst vanuit de peuters bij de kangoeroes meededen?
Dit supergoed ging?
Er eerst een zonnedans van de kangoeroes nodig was voor de zon kwam?
De zon toen rond 11:30 op Biesland verscheen?
De C1 ruim op tijd aanwezig was?
De D1 veel beter ging spelen toen de zon verscheen?
De B1 de beker in de wacht sleepte?
Dat superknap was?
Het voor veel spelers/speelsters de allereerste wedstrijd voor DES was?
Ik Marco in DES 2 bijvoorbeeld voor het eerst zag spelen?
Hij dat meteen goed deed?
Ik met Marjolein kennismaakte tijdens een training?
Zij met DES 4 een dikke overwinning mee naar huis nam?
Wij alle nieuwe leden welkom heten bij DES?
Vinz met de F2 de allereerste wedstrijd uit zijn leven speelde?
Hij dit supergoed deed?
Asuman met de F1 ook haar allereerste wedstrijden uit haar leven speelde?
Zij dit ook supergoed deed?
Tijs en Jens hun allereerste Excelsior toernooi speelden?
Zij dit supergoed deden?
Ik natuurlijk heel erg trots ben op hen, en alle andere F-jes?
Maartje zaterdag het allereerste F doelpunt scoorde?
Onze F2 van zowel Fortuna (6-0) als Excelsior (1-0) won zaterdag?
Elias het winnende doelpunt in de D1 dreigde te scoren?
De tegenstander in de laatste seconde alsnog gelijk maakte?
Ik de A2 succes wenste voor hun wedstrijd en benoemde “Wel winnen he?”?
Coach Wouter dit een overbodige opmerking vond?
De A2 natuurlijk met een dikke overwinning terug kwam?
Zaterdag a.s. de opening van het nieuwe seizoen is?
Jullie daar en bij de ALV natuurlijk ook bij zijn?
We vanaf nu DES simpel financieel kunnen steunen met de sponsorpunten van de PLUS?
Ik dat natuurlijk ga doen?

Wedstrijdprogramma zaterdag11 september
Team

Tegenstander

T/U Verz.

Spelen Veld Accommodatie

1

Atlas 1

T

14:30

15:30

Sportpark Biesland

Bond

Res: DES 2

2

Achilles (Hg) 3

T

15:30

16:50

Sportpark Biesland

Bond

Res: DES 1

3

Achilles (Hg) 4

U

12:00

13:30

Pomonaplein

-

Afw: Jeroen

4

Achilles (Hg) 6

U

10:30

12:00

Pomonaplein

-

Afw: Dennis, Mark, Mirjam
Res: Wiebe

5

VEO 5

U

11:30

13:00

Sportcomplex
Westvliet

-

Afw: Robbert

6

KVS/Maritiem 8

U

14:00

15:30

Cas van Dijkpark

-

Afw: Lara

A1

Twist A1

T

13:10

14:10

Sportpark Biesland

Bond (Backup:
Tijmen H)

Afw: Maarten
Res: Che, Teun

A2

Dijkvogels A3

T

11:50

12:50

Sportpark Biesland

Damian

Res: Luc

B1

Olympia (S) B2

U

09:00

10:00

KG

Sportpark De Brug

-

Limborgh, Capel,
Heemskerk

C1

Olympia (S) C2

U

12:45

13:45

KG

Sportpark De Brug

-

Kunz, Groenhof, v.d.
Marel

Afw: Mats;
Bles: Anniek (deels);
Res: Jimme, Erik & Lieke
Afw: Casper;
Jimme, Erik & Lieke zie ook B1

D1

WION D1

T

11:15

11:50

KG

Sportpark Biesland

Aniek K

-

Afw: Noortje

E1

Nieuwerkerk E5

U

09:00

10:00

KG

De Kleine Vink Veld

-

Spierenburg, v.d. Meulen

F1

Nieuwerkerk F3

U

08:00

09:00

KG

De Kleine Vink Veld

-

Hellegers, Hoving

F2

ONDO (G) F3

T

10:30

11:00

KG

Sportpark Biesland

Vera v D

-

Teams met een
zijn aan de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven.
Spontane wedstrijdverslagen zijn natuurlijk ook welkom!

Scheids

Chauffeurs

Verslag

Opmerkingen

Bles: Lisa;
Maartje zie ook F2
Afw: Vinz;
Res: Maartje

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) of Noa (0612861087).
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
Bram Loozen
Riemer Smid, Bram Loozen
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 A1enA2
Jeugd
DES B & C
DES D, E, F en Kangoeroes

stc@ckvdes.nl
Dieuwertje van Velzen
Milou Horneman
Vacant
Robbert van Bussel
Tom de Zutter
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

EvertJan Berkel
Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
Mirjam en Marcia

communicatie@ckvdes.nl
redactie@ckvdes.nl

Activiteiten
Schutterstoernooi
Tennis
Jeugdactiviteiten
Jeugdkamp

Wouter Loozen
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
kleding@ckvdes.nl

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

