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Organisatie
Bestuursupdate - Corona – even iets anders
Geef je op voor de DES quarantaine quiz!
DES-Kamp

Uitschrijven voor de Desser: http://lists.isdeclub.nl/mailman/listinfo/des-leden

Organisatie
Bestuursupdate - Corona – even iets anders
Ja, vreemde tijden. In een paar weken tijd ligt een land plat. Alleen de vitale beroepen mogen doorgaan. Voor de
rest in en om het huis blijven. Zelfs met het lekkere weer liever niet of beperkt naar buiten en zeker op anderhalve
meter afstand van elkaar. De tuinen hebben er zo vroeg in het voorjaar nog niet eerder zo mooi uitgezien. Hopelijk
voelen jullie je nog gezond.
Het is bijzonder om te zien hoe snel er allerlei initiatieven van de grond komen. Afgelopen dinsdag vroegen we als
bestuur al om jullie ideeën.
Ondertussen bereidt de activiteitencommissie al een online quarantaine-quiz voor op zaterdag 11 april 20.00 uur.
Erik Kraaij heeft zich aangeboden om een blog op de website te schrijven over de ontwikkelingen binnen het
KNKV die ons ook zullen raken.
Voor de Kangoeroes zijn er buitenoefeningen op video gezet door Jeltje, Eva en Sanne (Kangoeroes). Laat Jitske
zien hoe ontzettend megasoepel ze is geworden van de thuisoefeningen uit deze video (Thuisoefening). Met een
uitdaging om dat maar eens na te doen.
Daarnaast nog een muzikale bijdrage van onze creatieve Pim die zijn zorgen van zich af zingt voor al zijn
speelgoed en knuffels (Pim)
Mooi om te zien wat een vitaliteit er zit in onze club. Dank jullie allen hiervoor. Kijk en geniet ervan. Voor nu goede
gezondheid toegewenst. We laten ons niet kapen door de angst.
Een goede week toegewenst!
Hartelijke groet van Kirsten, Rowan en Arco

Geef je op voor de DES quarantaine quiz!
Onderdeel van onze vereniging is het vele contact wat wij met elkaar hebben. Juist in deze tijd mag dit niet
ontbreken. Daarom kan iedereen op zaterdag 11 april om 20:00 meedoen met een interactieve online pubquiz.
Geef je op door het in de groepsapp van je team te laten weten of door te mailen naar activiteiten@ckvdes.nl en
ga samen met je familie of vrienden vanaf de bank de strijd aan met andere DESsers! Ook kan je een van ons een
Whatsappje sturen (Wouter: 0620275156) als je graag mee doet Je wordt dan toegevoegd in onze gezellige
groepsapp waar je meer informatie ontvangt.
De activiteitencommissie,
Lara, Krijn en Wouter

DES-Kamp

DESkamp
Het duurt nog even. Toch is de kampcommissie op de achtergrond al druk bezig met de organisatie van DESkamp
2020! In deze DESSER vinden jullie de flyer van het DESkamp.
Op dit moment zitten we allemaal thuis in verband met de coronacrisis. Helaas weet niemand hoe lang er
maatregelen nodig zijn. Of het DESkamp in juli door kan gaan weten we dus ook nog niet zeker. Uiteraard hopen
we dat iedereen tegen die tijd gezond uit de crisis is gekomen en dat we met elkaar op kamp kunnen!
Voorlopig kan je je dus gewoon opgeven. Dat kan via deze link: ckvdes.nl/kampinschrijvingen
Uiteraard hopen wij op een heleboel inschrijvingen!
Wij hebben er nu al weer zin in!
De kampcommissie,
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef

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

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

Ledenwerving
Bestuurslid ledenwerving:
Ledenwerfcommissie
Schoolkorfbal Commissie

Alex Driessen
Inge Hoving

Commissie-overzicht onder de vlag: Technische Zaken
Algemene Technische Commissie
Bestuurslid Technische Zaken
Vacant
Senioren en junioren
Yolanda den Besten
B t/m Kangoeroes
Vacant
Opleidingen
Vacant
Senioren Technische Commissie
Voorzitter
Vacant
DES 1 en 2
Coen Kunz
DES 3, 4 en 5
Milou Horneman
DES 6 en 7
Thijs Duurkoop
DES A1, A2 en A3
Renske van Esveld
Algemeen lid
Tom Makkus
Jeugd Technische Commissie
Voorzitter
Vacant
DES B & C
Mark Vlaanderen & Rowan Meulenberg
DES D, E, F en Kangoeroes
Jitske Sosef & Irene de Bruin

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:
Vacant
Sponsor Commissie
Sponsorkleding
Josje Krijgsman, Inge Hoving, Monique Wiegman

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

Commissie-overzicht onder de vlag: Communicatie
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:
Vacant
Activiteiten Algemeen
Kirsten van der Vaart
Schutterstoernooi
Paulien Verlaan 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
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

Vacant
Sjoerd van Velzen

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

accommodatiebeheer@ckvdes.nl

bar@ckvdes.nl
reserveren@ckvdes.nl

