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Organisatie
Van de voorzitter
Paaszaterdag beloofde qua temperatuur een schitterende dag te worden. Ook de seizoen-opening voor de jeugdleden
zou omlijst gaan worden met een schitterende gouden rand. Echter was een feestje op vrijdagavond in de kantine iets
te gezellig geweest, waardoor we er helaas nog in de vroege ochtenduren van moesten meegenieten. Maar toen
bleek maar weer eens, dat wij niet voor niets DES Door Eendracht Sterk heten. Binnen hele korte tijd was een ploeg
van 10 man/vrouw druk in de weer om de kantine weer toonbaar te maken. DESSERS, die moesten verzamelen,
pakten spontaan de bezem op en hielpen mee. Dit is waar het bij DES om gaat: Loopt het even niet zo als verwacht of
gehoopt, zetten we samen onze schouders eronder om toch weer alles op de rails te krijgen. Dit is was DES groot
maakt.
Toen de eerste peutertjes voor de peuterpret zich meldden werden de tafels weer op de
plek gezet en kon het openingsfeest beginnen. Na een hele gezellige peuterpret en
kangoeroe training, waarbij de Paashaas in hoogst eigen persoon aanwezig was, was het
tijd om de verstopte paaseieren te gaan zoeken. Ondertussen hadden een paar stoere
pappa’s het springkussen opgeblazen en zaten Josje en Marga klaar om te schminken.
Voor de pappa’s en mamma’s was er een lekkere plak cake en iets te drinken. Op een dag,
dat toch niet alles gaat zoals we zouden willen, klapte natuurlijk ook de stop eruit, waardoor
de beloofde patatjes spontaan de vorm van zakjes chips kregen. De kids smulden er niet
minder om.

Ondertussen was het een komen en gaan van uit spelende teams en hebben de thuisspelende teams onder grote
belangstelling hun wedstrijden gespeeld. DES2 speelde tegen de koploper Fortuna 3. In een sterke selectie
samenstelling wist DES2 de winst binnen te halen met 15-12. Een puike prestatie en een onverwachte winstpartij.
DES1 kreeg Twist1 op bezoek. Het werd in de laatste 10 minuten een spannende wedstijd; voor, gelijk, achter stand
met 1 punt, met 2 punten, met 1 doelpunt verschil en in de laatste 10 seconden 13-13 gelijk. Ziezo 3 punten op
Biesland gehouden.
Bij de start van het veldseizoen staan de ouders van de thuisspelende jeugdteams ingedeeld voor bardiensten. Deze
zijn voorafgaande aan de wedstrijd van uw kind en valt bijna geheel samen met de verzameltijd. Kijkt u goed op het
rooster, wanneer uw team aan de beurt is.
Tweede Paasdag wordt inmiddels traditiegetrouw het Schutterstoernooi gehouden waarbij er gestreden wordt om de
Rob-Flipse bokaal. Ook dit jaar hebben wij weer de ouderkind cup en het senioren tweetal toernooi. Zie de uitslag bij
het DES – Schutterstoernooi 2019.
Namens het bestuur,
Wenst ik jullie een fijne week,
Jan Deurloo

Paramedische begeleiding bij DES
Wij hebben bij DES sinds enige tijd een fysiotherapeut in de gelederen. Het betreft Casper Kempeneers. Casper en
het Bestuur hebben een aantal 'spelregels' opgesteld met betrekking tot de paramedische begeleiding.
Hieronder staan de afspraken:
- Blessureconsulten/begeleiding en/of tapen vindt alleen plaats op afgesproken tijden. Casper is te bereiken via: 0644536314 of via e-mail: fysiokempeneers@gmail.com of cmac@casema.nl
- Het blessureconsult/begeleiding en/of tapen geldt voor alle spelende leden.
- Diegene, die al onder behandeling zijn van een fysiotherapeut, moeten zolang ze onder behandeling zijn, de
blessure daar laten bekijken.
- Bij het blessureconsult/begeleiding en/of tapen zal DES de (materiaal)kosten op zich nemen.
- Dient het blessureconsult over te gaan in een fysiotherapeutisch behandeltraject, zal Casper de diverse
mogelijkheden aangeven.
We vertrouwen als bestuur erop dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt.
Het bestuur

Beachkorfbaltoernooi
Op zaterdag 29 juni wordt er in Noordwijk een beachkorfbaltoernooi georganiseerd. Beachkorfbal wordt gespeeld in
teams van 4, met minimaal 2 dames. Verder is korfballen op het strand best wel vermoeiend, dus heb je wel een
aantal reserves nodig. Het toernooi begint om 10:30 en is rond 16:30 afgelopen. Er wordt daar ook een feest
georganiseerd en er is de mogelijkheid om te blijven eten.
Belangrijkste informatie:
Voor wie: Senioren, A, B of C
Datum: 29 juni 10:30 – 16:30
Kosten: €20,- per team
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, laat het even weten (activiteiten@ckvdes.nl). Dan ga ik kijken of het mogelijk
is om met één of meerdere teams mee te doen. Je kunt zelf een aantal mensen vragen en een team vormen. Of
gewoon laten weten dat je het leuk lijkt, dan kijk ik of we een team kunnen maken.
Namens de activiteitencommissie
Kirsten

Berichten van het secretariaat
Opzeggen
Het veldseizoen is net begonnen, maar we moeten ook al vooruit kijken naar het volgend seizoen 2019-2020. Indien je
helaas beslist om te stoppen met korfballen, dien je dit voor 30 april door te geven aan het secretariaat:
secretaris@ckvdes.nl
Let op:
 Een opzegging van het lidmaatschap is enkel en alleen officieel als deze schriftelijk/per mail is doorgegeven
aan het secretariaat en er een ontvangstbevestiging is gestuurd door het secretariaat.
 Opzeggingen na 30 april kunnen we helaas niet meer honoreren. Voor het hele seizoen 2019-2020 zal er
contributie verschuldigd zijn.

VOG binnen en nu?
Indien je van het Ministerie van Justitie en Veiligheid per post de VOG hebt ontvangen moet je de volgende acties
ondernemen:
Maak een scan of goede foto en stuur deze naar secretaris@ckvdes.nl
Lever tevens de papieren VOG in bij het secretariaat. Ik ben vaak maandag en donderdag aanwezig tijdens de
training van de D2 en natuurlijk tijdens wedstrijden.
Met vriendelijke groet
Marga Duurkoop
Secretaris

Kangoeroes en peuterpret veld weer om 10:00
Afgelopen zaterdag was het superweer voor een Paashaas-training.
En wat waren er veel kangoeroes: superleuk dat jullie er allemaal waren.
Helaas zijn we nu 2 weken vrij, maar op 11 mei zien we jullie graag weer allemaal.
Hieronder een overzicht van de data:
Zaterdag 27 april: GEEN TRAINING
Zaterdag 4 mei: GEEN TRAINING
Zaterdag 11 mei 10:00-11:00
Zaterdag 18 mei 10:00-11:00
Zaterdag 25 mei 10:00-11:00
Zaterdag 1 juni (zaterdag na Hemelvaartsdag) 10:00-11:00
Zaterdag 8 juni: GEEN TRAINING
Zaterdag 15 juni 10:00-11:00
Mochten jullie nog vriendjes, vriendinnetjes, buren, neefjes, nichtjes, of andere kinderen van 2 tot 6 jaar kennen: laat
ze gerust een keertje meetrainen, dat vinden we gezellig!
Tot op het veld,
Namens de peuter- en kangoeroetrainers,
Jeltje Goudriaan

Dodenherdenking 4 mei
Bij de jaarlijkse 4 mei herdenking in Delft wil DES met een delegatie jeugdleden en overige leden, ouders en andere
betrokkenen bloemen leggen tijdens de ceremonie bij het Oorlogsmonument aan de Nieuwe Plantage.
De Tweede Wereldoorlog was van 1940 – 1945. Gelukkig
heeft DES die jaren goed doorstaan.
Helaas hebben wel veel mensen in die periode hun leven
gegeven waardoor wij nu in vrijheid kunnen leven.
Door deze herdenking bij te wonen en bloemen te leggen
bij het monument wil DES juist nu, in het jubileumjaar, haar
maatschappelijke betrokkenheid en respect voor alle
oorlogsslachtoffers tonen.

Als vereniging gaan we ons officieel aanmelden. Het is mooi als we met veel DES-leden aanwezig zijn. Graag een
berichtje aan de jubcie als je meedoet; jubcie@ckvdes.nl

We verzamelen op 4 mei om 19.00 uur op de Markt en lopen, in gepaste kleding (geen DES tenue), met de stoet mee
naar de Nieuwe Plantage. Na afloop gaat ieder weer zijns weegs.
De Jubileum Commissie

Wedstrijden
Programmazaterdag27april
Programmazaterdag4mei

Programmadonderdag9mei

Programmazaterdag11mei

Afmeldenwedstrijden

Uitslagenzaterdag20april

Afmelden jeugdwedstrijden2ehelft veld

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
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken

Jan Deurloo
Alex Driessen
Marga Duurkoop
Astrid Spuij
Rob Flipse

Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie

Ilse Poot en Sanne Ardesch
Eduard Meulenberg

Ledenwerving
Bestuurslid ledenwerving:
Ledenwerfcommissie
Schoolkorfbal Commissie

(015) 2564405
(06) 50808301

bestuur@ckvdes.nl
voorzitter@ckvdes.nl
penningmeester@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
bestuur@ckvdes.nl
vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
ledenadministratie@ckvdes.nl

Jan Deurloo en Alex Driessen
Inge Hoving

Commissie-overzicht onder de vlag: Technische Zaken
Algemene Technische Commissie
Bestuurslid Technische Zaken
Jan Deurloo
Senioren en junioren
Yolanda den Besten
B t/m Kangoeroes
Sanne en Iris Ardesch
Opleidingen
Vacant
Senioren Technische Commissie
Voorzitter
Yolanda den Besten
DES 1 en 2
Milou Horneman
DES 3, 4 en 5
Simanca Deurloo
DES 6, 7 en 8
Thijs Duurkoop
DES A1 en A2
Renske van Esveld
Jeugd Technische Commissie
Voorzitter
Iris Ardesch
DES B
Sjoerd van Velzen
DES C
Mark Vlaanderen
DES D
Irene de Bruin
DES E, F en Kangoeroes
Jitske Sosef
Coordinator opleiden
Lotte Mulder

ledenwerf@ckvdes.nl
schoolkorfbal@ckvdes.nl
atc@ckvdes.nl

opleidingen@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

jtc@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Commerciële zaken
Bestuurslid Commerciële zaken:
Alex Driessen
Sponsor Commissie
Sponsorkleding
Josje Krijgsman, Inge Hoving, Monique Wiegman

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Communicatie
Bestuurslid communicatie:
Marga Duurkoop
Voorzitter:
Tom de Zutter
Redactie
EvertJan Berkel
Sociale Media
Tom de Zutter
Website
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten

redactie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Activiteiten
Bestuurslid Activiteiten:
Marga Duurkoop
Activiteiten Algemeen
Kirsten van der Vaart
Jubileum
Peter de Kat
Schutterstoernooi
Paulien Verheul en Simanca Deurloo
Activiteiten Senioren
Kirsten van der Vaart
Tennis
Frits Tetenburg
Activiteiten jeugd
Lara van der Reijken
Jeugdkamp
Sjoerd van Velzen

activiteiten@ckvdes.nl
jubcie@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl
activiteiten@ckvdes.nl
tennis@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
jeugdkamp@ckvdes.nl

DES-Toernooi
Bestuurslid DES-Toernooi
DES-toernooicommissie

organisatie@destoernooi.nl

Jan Deurloo
Sjoerd van Velzen

Commissie-overzicht onder de vlag: Accommodatiebeheer
Bestuurslid accommodatiebeheer: Vacant
Stichting Biesland
Erik Kraay
Onderhouds Commissie
Vacant
Schoonmaak Commissie
Jasper en Dineke Zuidgeest
Bar Commissie en
Wiebe Bode
Verhuur clubgebouw
Wiebe Bode

accommodatiebeheer@ckvdes.nl

bar@ckvdes.nl
reserveren@ckvdes.nl

