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Organisatie
Ledenwerf en ledenbehoud
DESkamp 2020 afgelast
Hee peuters, kangoeroes, F-jes en E-tjes,
Colofon

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

Organisatie
Ledenwerf en ledenbehoud
Zoals jullie weten is het speerpunt van ons als vereniging om met elkaar te werken aan de ledenwerf. Waarom
doen we dat eigenlijk? Op dit moment zien we nog ‘gaten’ in de opbouw van de verschillende
leeftijdscategorieën. De ene categorie heeft meer kinderen en de andere minder. Waar zo’n jaargang minder is,
daar zijn we kwetsbaar.
In het plan voor het komende seizoen hebben we opgeschreven dat we als gezonde vereniging een minimum
aantal teams per leeftijdscategorie willen hebben. Meer teams zijn dan uiteraard welkom! Bij minder teams
vinden we dat te kwetsbaar en dan is er werk aan de winkel voor ons, onder leiding van onze commissie
Ledenwerf. De door ons voorgestelde gewenste minimale opbouw ziet er als volgt uit:
Senioren

Minimaal 8 teams

A-junioren
B-aspiranten
C-aspiranten
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen

Minimaal 2 teams
Minimaal 2 teams
Minimaal 2 teams
Minimaal 2 teams
Minimaal 3 teams
Minimaal 2 teams

Het speerpunt voor Ledenwerf is voor het komende seizoen dan ook de D, E en F-pupillen. Hun eigen doel is tien
leden in die categorieën nieuw van buiten voor het komende jaar bij onze vereniging te krijgen. Uitdagend en
tegelijkertijd met de grote groep die we samen zijn, ligt dat ook binnen ons bereik. Gelukkig is in het afgelopen
jaar ons ledental gegroeid met vier. We zijn ook al trots en blij met de grote groep peuters en kangoeroes die op
zaterdag bij ons trainen wat ons perspectief biedt. De verschillende mutaties in het afgelopen jaar zijn weer
keurig bijgehouden door Eduard Meulenberg, onze ledenadministrateur. In het komende jaarverslag zal hij zijn
analyse met ons allen delen. Naast ledenwerf is er ook de uitdaging om leden te behouden. Technische zaken zal
in het komende jaar via de coördinatoren meer en gestructureerd werk maken van het in gesprek gaan met onze
spelende leden. Hoe gaat het? Wat zijn je verwachtingen? Welke ambities heb je? Als we tijdig en
laagdrempeliger met elkaar over deze vragen in gesprek gaan en dat je je als speler ook echt gehoord weet, dan
denken we dat dit de betrokkenheid met DES versterkt.
Heb je ideeën hierover? Of wil je helpen? Benader Suzanne Böhmers voor de commissie Ledenwerf en Sjoerd van
Velzen voor het ledenbehoud.
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Arco

DESkamp 2020 afgelast
We waren er eigenlijk helemaal klaar voor. Het DESkamp 2020 met
het thema wintersport. Helaas kan het niet doorgaan.
Wegens te veel zon de afgelopen tijd is de sneeuw rondom het
kamphuis gesmolten. Alle geplande activiteiten kunnen hierdoor niet
doorgaan.
Kinderen die zich al hadden ingeschreven zullen binnenkort het
inschrijfgeld teruggestort krijgen.
We willen jullie vragen het kampweekend (3 t/m 5 juli 2020) wel vrij
te houden. We zijn heel hard aan het nadenken over alternatieve
activiteiten. Meer informatie hierover volgt.
De kampcommissie,
Sjoerd van Velzen, Wiebe Bode, Esmée Sjerp,
Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef

Hee peuters, kangoeroes, F-jes en E-tjes,
Wij zijn heel benieuwd of jullie net zo goed kunnen kleuren als
korfballen!
Dus laat zien wat je kan en kleur de kleurplaat heel mooi en netjes
in. Als jullie dat hebben gedaan hangen wij hem op het raam in het
clubhuis zodat iedereen ze kan bewonderen.
Je kunt ook verschillende prijzen winnen…. maar dat houden we nog
even geheim.
De kleurplaat die bij deze Desser zit kun je printen maar je krijgt hem
ook nog op de training.
Inleveren kan tot 21 juni in de kleurplatenbak voor het clubhuis.
Veel kleurplezier en we kijken uit naar jullie mooie tekeningen!

Groetjes van de JAC

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 aspiranten&pupillen@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.
Bestuur bestuur@ckvdes.nl
Voorzitter
Arco Valkenburg
Penningmeester
Rowan Meulenberg
Secretaris
Kirsten van der Vaart

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
Brian Vernout
Riemer Smid
Marieke van Eik & Marscha van Dort

atc@ckvdes.nl
opleidingen@ckvdes.nl
scheidsrechter@ckvdes.nl
oefenwedstrijden@ckvdes.nl

Senioren
DES 1 en 2
DES 3, 4 en 5
DES 6 en 7
DES A1, A2 en A3
Jeugd
DES B & C
DES D, E, F en Kangoeroes

stc@ckvdes.nl
Coen Kunz
Tom Makkus & Milou Horneman
Thijs Duurkoop
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl
Mark Vlaanderen
Irene de Bruin, Ilse Poot & Jitske Sosef

Communicatie
Redactie
Sociale Media
Website
Sponsoring
Sponsorkleding

Paulien Verlaan
EvertJan Berkel
Tom de Zutter & Lara van der Reijken
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Martin van de Voorde
Josje Krijgsman

communicatie@ckvdes.nl
redactie@ckvdes.nl

Activiteiten
Schutterstoernooi
Tennis
Jeugdactiviteiten
Jeugdkamp

Wouter Loozen
Paulien Verlaan en 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

Wiebe Bode
Thijs Papenhuijzen
Vacant
Vacant
Erik Kraay

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

accommodatiebeheer@ckvdes.nl
bar@ckvdes.nl
materiaalbeheer@ckvdes.nl

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

