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Organisatie
Algemene Ledenvergadering 23 april
Verleden week zaterdag hebben we na de eerste competitiewedstrijd op het veld een extra ledenvergadering
gehouden in de kantine. Bij de vergadering waren zo’n veertig stemgerechtigde leden aanwezig. De extra
vergadering was nodig om Jelle Bode als nieuwe penningmeester formeel te kunnen benoemen. Dat is met
algemene stemmen ook gebeurd.
We zijn blij dat Jelle de rol gaat vervullen. Als bestuur hebben we gekozen om de rol van penningmeester in het
bestuur en de administratieve rol te scheiden. Jelle zal de bestuurlijke kant van onze financiën vertegenwoordigen
in het bestuur. De financiële administratie zal Willem-Jan Groeneveld blijven voeren.
Verder hebben in de vergadering toegelicht wat de ontwikkelingen zijn rond onze ambitie als vereniging om veld
en zaal dichter bij elkaar te krijgen. Het is ons duidelijk geworden dat het samenbrengen van onze zaal- en
veldlocatie in Den Hoorn vanuit de gemeente Midden-Delfland geen optie blijkt. Om dit elders in Delft te kunnen
realiseren, zien we op een termijn van 5 tot 10 jaar ook geen mogelijkheden. De enige optie die we nu voor ons
zien, is de optie van een ballonhal op sportpark Biesland. Dat zullen we in de komende periode gaan
onderzoeken; hierbij volgen we de ontwikkelingen binnen het KNKV en zal overleg met sportpark Biesland nodig
zijn.
Vanuit de gemeente Midden-Delfland hebben we de toezegging ontvangen dat we voor de zaalseizoenen 2022/23
en 2023/24 nog gebruik kunnen maken van De Hoornbloem. Dat geeft ons tijd een goede zaallocatie te vinden.
Met de gemeente Delft zijn we in gesprek over andere locaties in Delft.
Na de vergadering was er de gebruikelijke borrel en konden we genieten van de nasi die Inge en Francis voor ons
hadden gemaakt. We maakten van de gelegenheid gebruik om meningen te peilen van de aanwezige leden over
wat een goede locatie voor een sporthal zou zijn en aan welke voorwaarden die locatie zou moeten voldoen.
Daarnaast hebben we gevraagd welke ideeën wij als bestuur met de klankbordgroep nog meer mee zouden
kunnen nemen in onze gedachtevorming. De uitkomst van die peiling wordt nu op papier gezet. Geïnteresseerde
leden kunnen door een mailtje aan secretaris@ckvdes.nl de uitkomst van die peiling binnenkort toegestuurd
krijgen.
Kirsten, Jelle en Arco

DES-kamp 2022
Afgelopen jaren kon het jeugdkamp helaas niet doorgaan. Wel
hebben we toen een hele leuke alternatieve kampdag gehad. Dit
jaar zijn we er dus helemaal klaar voor. We hebben het gemist!
Kijken jullie ook zo uit naar weer een echt kamp? Renspellen, eten
aan lange tafels, laat gaan slapen (of niet), avondspellen, liedjes
zingen, Hollandse leeuwen en noem maar op? Zorg dan dat je er bij
bent!
Noteer in je agenda:
DESKAMP 24 t/m 26 juni 2022
Geef je op via: http://webshop.ckvdes.nl/kamp
Wij hebben er nu al weer zin in!
De kampcommissie,
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef
Contact: jeugdkamp@ckvdes.nl
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Van de Ledenwerf
Oproep Schoolkorfbal trainers/coaches en meer….
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is de ledenwerf druk bezig met allerlei acties. Het werven van nieuwe leden is
ook een speerpunt van DES en dat is niet zonder reden. Onze aantallen jeugdleden zijn niet overal groot genoeg
om de teams goed in te delen op niveau. Nu de corona maatregelen het toelaten, willen wij dan ook zoveel
mogelijk aandacht vragen voor het werven van nieuwe leden voor DES.
Maar dit kunnen wij niet zonder jullie hulp. Daarom vragen wij iedereen om met ons mee te denken en nog
belangrijker om ons te helpen bij het uitvoeren van de ledenwerf-acties.
Want met jullie helpende handjes en enthousiasme komen er vast snel meer leden bij!
Als eerste willen wij jullie aandacht vragen voor het Schoolkorfbal-toernooi.
Op Vrijdagmiddag 20 mei 2022 van 16:00 uur tot 19:00 uur zal het toernooi weer worden
gehouden op het sportpark Biesland. Namens DES doen op dit moment circa 5 scholen mee,
met ruim 30 teams. Als ledenwerf en schoolkorfbal cie zijn we dus opzoek naar Dessers die een
of meer schoolteams willen coachen/begeleiden tijdens de wedstrijden op 20 mei en Dessers die
wedstrijden willen fluiten. Maar we zijn ook opzoek naar mensen die willen helpen met het
klaarzetten en opruimen van alle toernooi-spullen.
Opgeven hiervoor kan door een mail te sturen naar schoolkorfbal@ckvdes.nl of zet je naam op
de lijst die op het raam van de kantine hangt.
Maandag 9 en 16 mei van 18:00 – 19:00 kunnen alle kinderen die meedoen met het

schoolkorfbal, mee komen trainen. Al veel kinderen hebben zich hiervoor opgegeven. Ook tijdens deze trainingen,
zijn extra handjes heel erg welkom!
Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we als ledenwerf, samen met Yanthi, mini clinics gegeven bij de Egelantier in Tanthof
tijdens de Koningsspelen.
Het was een hele gezellige ochtend met een lekker zonnetje en veel enthousiaste kinderen.
Yanthi heel erg bedankt voor je hulp, we hopen dat de clinics helpen om de kinderen te inspireren voor korfbal en
te laten zien dat het een hele leuke sport is.
Spreekbeurten
We hopen ook dat de spreekbeurt(en) die al is en wordt gegeven, heel geslaagd zijn en dat ook die helpen om
kinderen positief en geïnteresseerd te maken om te gaan korfballen.
Delft try-out en Sportief Midden Delfland
We doen dit jaar weer mee met de try-out in de gemeente Delft voor zowel de basisscholen als het Voortgezet
onderwijs (dit is voor de eerste keer). We hopen dat er veel aanmeldingen komen om mee te trainen.
Mocht je mensen kennen die op zoek zijn naar een nieuwe sport, vertel ze dan van de mogelijkheden om via Delft
try out een aantal keer mee te komen doen.
Maar we doen ook mee met de sportweek van Midden Delfland, daarom willen we dinsdag 17 mei bij het Kickertje
een korfbal workshop geven tussen 16—17u voor kinderen vanaf 6 jaar.
Dus wij zoeken spelers die dinsdag 17 mei tussen 15:30 en 17:30 willen helpen met het geven van korfballes.
Wie o Wie kan ons 17 mei helpen??
Mocht je verder leuke ideeën of tips hebben om korfbal en DES te promoten, laten het ons weten (mail
bijvoorbeeld naar ledenwerf@ckvdes.nl). We willen er graag mee aan de slag.
Agenda
9 mei – trainingen schoolkorfbal tijdens de reguliere trainingen
16 mei – trainingen schoolkorfbal tijdens de reguliere trainingen
17 mei – Workshop bij het Kickertje
20 mei – Schoolkorfbaltoernooi
Wij hopen op jullie hulp en enthousiasme!
Groetjes, de Ledenwerf cie
Mirjam, Iris, Leonie, Yolanda, Suzan, Rosalie en Megan

Afmelden Pinksteren
Over een paar weken is het alweer zover, het Pinkstertoernooi! Om de DESteams voor het toernooi te kunnen
maken is het belangrijk om te weten welke spelers er tijdens het toernooi spelen. We gaan er vanuit dat iedereen
meedoet, tenzij je je afmeldt. Dus mocht je op zaterdag en/of maandag niet kunnen spelen, stuur dan een mailtje
naar senioren@ckvdes.nl.
Noa en Kirsten

Barrooster Koplopers zondag 8 mei
09:00 - 11:30
11:30 - 14:00

DES 6
DES 5

Wedstrijdzaken
Wedstrijdprogramma 30 april 2022
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Chauffeurs
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Gebl: Marco,
Afw: Bram Looman, Nienke
Res: Wouter, Timon, Bram Loozen , Rosalie,
Marloes

KG

Sportpark Biesland

Bond (Backup: Reinier)

Gebl: Amier
Res. Ché en Teun

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
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Schoolkorfbal

Mirjam de Jongh
Leonie van Stralen
Yolanda den Besten
Suzan Ploeger
Rosalie Baarslag
Megan Fakkert
Iris van de Voorde

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,
DES F en Kangoeroes
Bondszaken

ledenwerf@ckvdes.nl

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

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

