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Organisatie
Corona update – impact lock down
Beste DESsers,
Zaterdagavond kondigde de regering een harde lock down aan voor het hele land. De hele pandemie raakt ons
allen en als vereniging in de volle breedte.
In de afgelopen week hebben we als bestuur en commissievoorzitters overleg gehad over hoe het eerste deel van
het seizoen is verlopen. We zijn blij met de inzet en de flexibiliteit die binnen DES wordt getoond. De impact van
corona is voelbaar en groter dan we zouden willen in het uitvoeren van plannen. Het belemmert soms ook gewoon
in het nadenken over nieuwe activiteiten, want kan het wel doorgaan? Plannen die we hadden voor trainen in de
middag of een ledenwerfactie in de vakantie lijken voorlopig van de baan. Dan is het moeilijk om gemotiveerd
zaken op te pakken. Juist dan proberen we elkaar telkens met goede moed te stimuleren om te doen voor en met
elkaar wat mogelijk is.
De lockdown heeft uiteraard impact op onze vereniging, maar misschien net even minder dan de impact op je
werk, je eigen bedrijf of je school. Gisteren was voor het korfballen de laatste spelronde en was er sowieso al een
wedstrijdstop rond Kerst en Oud en Nieuw. Wij hopen dat de maatregelen snel effect hebben en dat beter inzicht
in de ontwikkeling van de nieuwe variant uiterlijk ons vanaf 14 januari weer meer ruimte kan geven.
Laten we met elkaar (thuis) proberen het beste er van te maken. Laat we omkijken naar wie het juist in deze
dagen moeilijk heeft. Met elkaar komen we ook hier weer doorheen.
Houd vol!
Vriendelijke groet,
Kirsten en Arco

Muta sport
Trots zijn we op de ingezette samenwerking met ckv DES, er is kledinglijn opgezet met een eigen identiteit en
uitstraling. Onze eigen productieafdeling draait gelukkig op volle toeren, helaas hebben we nog wel steeds te
maken met de onstabiele logistieke situatie vanuit het verre Oosten, daardoor lopen de levertijden soms op. Voor
ons net zo vervelend als voor de klanten. Op dit moment voorzien we ruim 700 verenigingen in Nederland van
teamkleding, in de meeste gevallen gaat alles goed. Soms worden er fouten gemaakt en schieten bepaalde
producten te snel door de kwaliteitscontrole, gelukkig voor de klant garanderen wij al onze producten 5 jaar voor
100%. Ruim 24 jaar zijn wij actief op de Nederlandse verenigingsmarkt, het nakomen van afspraken en met onze
Ja=Ja werkwijze hopen wij samen met ckv DES een succesvolle samenwerking op te zetten voor de komende
jaren.
Met vriendelijke groet,
Jouke Tuinstra
Directeur

Gezocht blauwe bekers
Op zaterdag 11 december rond 12:15 is door een misverstand een witte plastic tas met rode letters in de achterste
kleedkamer van de Hoornbloem blijven liggen, met daarin een heleboel blauwe bekers.
Heeft iemand van jullie die tas misschien gevonden?
Heel graag dan even een berichtje naar mij.
Alvast bedankt,
Jeltje
(jeugd@ckvdes.nl)

Fijne kerstvakantie
Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden van 2021 gespeeld. Nu op naar een rustige (lock down☹)
kerstvakantie.
Zaterdag 8 januari staat er alleen voor de D1 een uitwedstrijd gepland, maar met de huidige lock down denk ik niet
dat die door kan gaan. Wordt vervolgd….
Bij deze wil ik jullie allemaal ondanks de COVID-19 toch een hele fijne vakantie wensen, en natuurlijk een heel
gezond, gelukkig en sportief 2022😊
Tot volgend jaar,
Jeltje
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Dunas A1
DES A2
DES (D) B1
GKV (H) C1
DES (D) D1
ONDO (G) E3
ALO F1
VEO F1

DES A1
VZOD A!
Fortuna/Delta Logistiek B3
DES (D) C1
Valto D5
DES (D) E1
DES (D) F1
DES (D) F2

8-19
11-7
15-8
7-8
4-10
17-6
8-9
9-7

6-2
1-1

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 (06-12861087).
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 A1, A2 en A3
Jeugd
DES B & C
DES D, E, F en Kangoeroes

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

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

EvertJan Berkel
Vacant
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

