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Organisatie
Het zit er op
Afgelopen vrijdag vond de ingelaste algemene leden vergadering plaats waar wij als interim bestuur plaats hebben
gemaakt voor het nieuwe bestuur. Na ongeveer een half jaar met zijn allen het interim bestuur te hebben gevormd
konden wij het nieuwe bestuur aan de vereniging presenteren. Het was een half jaar waar een hoop in is gebeurd
en wat wij ook allemaal als heel leuk hebben ervaren. Wij willen de vereniging bedanken in het gestelde
vertrouwen en de gezellige afsluiting tijdens de borrel. Wij hebben het volste vertrouwen in Arco, Kirsten en
Rowan dat de vereniging in goede handen is. Namens het voormalig interim bestuur,
Jelle, Maaike, Suus, Alex, Marc, Kirsten, Rowan en Sjoerd

Een nieuw bestuur - introductie
Vrijdagavond was onze drukbezochte ALV in combinatie met de nieuwjaarsborrel. Zeker zestig leden waren op de
uitnodiging in gegaan. In de vergadering heeft Sjoerd namens het interim-bestuur het stokje overgedragen aan
ons, het nieuwe bestuur bestaande uit
Kirsten, Rowan en Arco. Wij zijn blij met de
nieuwe organisatie die het interim-bestuur in navolging weer van hun voorgangers –
heeft neergezet. Een organisatie waar een
zestal commissies zijn aangewezen om al
het lopende werk binnen onze vereniging
uit te denken en uit te voeren. Die
commissies zijn: technische zaken,
communicatie, activiteiten (de nietwedstrijdactiviteiten), onze accommodatie,
het DES toernooi en de ledenwerving.
Als nieuw bestuur gaan we met jullie aan
de slag om die nieuwe structuur werkend te
krijgen. Onze uitdaging is dat wij geen
gaten gaan dichtlopen, maar er met jullie
voor zorgen dat eenieder een deel van de
taken daadwerkelijk voor zijn rekening
neemt. Dus meer verantwoordelijkheid,
vrijheid en invloed bij degenen die ook echt
een taak op zich hebben genomen binnen DES. Daar gaan wij hard mee aan de slag in ons eerste halve jaar tot
de zomer. Onze taak is ons bezig te houden met de middellange termijn. Hoe kan DES ook in de komende jaren
een gezonde vereniging zijn en blijven? Daarvoor is de ledenwerving van cruciaal belang. Onze volle support zal
dan uitgaan naar die commissie. Op korte termijn zullen we met de diverse commissies de vervolgstappen gaan
zetten. Wij hebben er veel zin in!
Kirsten, Rowan en Arco

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:
06-44536314 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

Vriendjes- en vriendinnetjes week!
In de week van 20 t/m 24 januari is er weer de vriendjes- en vriendinnetjes week! Dat betekent dat je al je
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes, en buren mee mag nemen naar de trainingen op
dinsdag 21 en donderdag 23 januari. Dit keer heeft de ledenwerfcommissie voor echte uitnodigingen gezorgd,
deze zullen aankomende week door de trainers uitgedeeld worden. Heb je er niet genoeg? Vraag er dan gerust
meer!

Member get member!
Dit is een mooi moment om gebruik te maken van de nieuwe actie, member get member. Deze actie geldt voor
alle leden van DES. Wanneer er iemand lid wordt via jou, levert dat jou een tegoedbon van de Sport2000 ter
waarde van €50 op! Dus, ken je nog iemand die het misschien leuk vindt om te gaan korfballen? Neem hem of
haar mee en zorg dat deze persoon lid wordt! Deze actie loopt tot het einde van dit seizoen.
De Ledenwerf

Team van de week
Voor de komende drie thuiswedstrijden van DES1 mogen de volgende teams meelopen:
18/01/2020 D1
08/02/2020 Kangoeroes
07/03/2020 F1
Meer informatie volgt via de groepsapp.
Namens de ledenwerdcommissie, Josje krijgsman

Zaalcompetitie afmelden jeugd
Als jullie nu al weten dat je een zaterdag niet kunt spelen tussen nu en april 2020, dan kunnen jullie me dat vast
laten weten. Ik hoor het graag ruim van tevoren. Tot snel, en bij vragen weten jullie me te vinden,
Jeltje Goudriaan, Wedstrijdsecretariaat jeugd, (jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338 (niet na 21:30
bellen s.v.p.).

Schone vloer
In de kerstvakantie heeft de vloer in de Hoornbloem een dieptereiniging gehad, en zoals jullie waarschijnlijk
hebben gemerkt: hij is een stuk minder glad.
Zelf vind ik dat erg prettig, vandaar een simpel, klein verzoekje: Letten jullie er alsjeblieft op dat je alleen met
zaalschoenen in de zaal komt? Daarmee houden we de zaal schoon en de vloer stroef. Alvast bedankt!
Gertjan

DES 1 – Juliana 1 28 - 21
DES 1 speelde afgelopen zaterdag een prima wedstrijd tegen Juliana 1 uit Oud Gastel. Na de ruststand van 16-8
werd de eindstand 28-19. DES heeft tot nu toe in deze competitie 104 keer gescoord. Nummer 100 werd gemaakt
door Jarno Lourens. De topscoorder werd Timon Meulenberg: hij zorgde voor een zevenklapper. Komende
zaterdag speelt DES 1 weer een thuiswedstrijd: 20.00 uur tegen Merwede/Multiplaat 1. Er was veel publiek
aanwezig bij deze wedstrijd, allerlei leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd.

DES A1 – Furore A2

13 - 11

Ons is de opdracht gegeven om een wedstrijd verslag te maken van de wedstrijd. We hebben een filmpje gemaakt
en dat kan met dit stukje in de desser.
Afgelopen zaterdag had de a1 een denderende wedstrijd tegen furore. Omdat wij (Sam, Joëlle en Sara) een
wedstrijdje op de training hadden verloren, moesten we het wedstrijdverslag maken. Ons supersonische filmpje
kun je via deze link bekijken: https://youtu.be/Fq9Qhn2HfTs .
Sam, Joëlle en Sara

DES 7 – KCR 10

19 - 11

Het was vroeg in het jaar en laat op de avond
dat DES 7 – KCR 10 op het programma stond.
Een ploeg uit Ridderkerk,
volgens de tussenstand wel sterk.
DES 1 liet de wedstrijd vóór ons zien hoe je moet winnen,
dus konden we met goede moed beginnen.
Wel met ietsje minder publiek,
maar daar raken we niet van in paniek.
Coach Marijn kon er de hele wedstrijd bij zijn.
Ook wel eens fijn!
Zelfs Chris was zowaar aanwezig
Al is hij op de foto niet te zien,
toch scoorde hij er een stuk of tien.
ja, hij was goed bezig.
Maar ook de rest van het team deed het niet verkeerd.
Dat is ten minste wat Marijn in de rust heeft beweerd.
We kregen toen zoveel zelfvertrouwen
dat we onze minieme voorsprong (9-8) in de tweede helft wisten uit te bouwen.
Zo overtroffen wij KCR en onszelf.
Eindstand: 19-11

Uitslagen 11 januari
DES 1 - Juliana 1
DES 2 - Juliana 2
WION 3 - DES 3
Excelsior 4 - DES 4
DES 5 - Vriendenschaar 3
DES 7 - KCR 10
DES A1 - Furore A2
DES A3 - Nieuwerkerk A3
KVS/Maritiem B3 – DES B1
DES C1 – Meervogels C1
DES D1 - Korbis D1
WION D1 - DES D2
ODO F2 - DES F1

28 - 21
18 - 14
12 - 18
16 - 8
9 - 22
19 – 11
13 - 11
4 – 12
5-4
6-6
3-6
13 - 5
4-7

Programma zaterdag 18 januari
Team

Tegen

T/U

Aanwezig

1

Merwede/Multiplaat 1

T

19:00

2
3

Merwede/Multiplaat 2

T

Merwede/Multiplaat 4

U

4

Valto 4

5

Sporthal

Zaalwacht

Scheidsrechter

20:00

De Hoornbloem

Monique,
Sjoerd,
Kees

Bond

17:45

18:45

De Hoornbloem

Jelle B

Bond

16:40

18:25

De Stoep

U

17:05

18:35

Vreeloo

Weidevogels 4

T

16:30

17:30

De Hoornbloem

Krijn

Bond (Backup:
Reinier)

Robbert en Jitske na de wedstrijd door
naar DES 4

6

NIO 5

T

15:30

16:15

De Hoornbloem

Michelle K

Evert

Afw: Mirjam B., Miriam, Res: Yolanda,
Marieke

7

ZKV (Zu) 3

U

11:30

13:00

Drenkwaard

A1

ZKC '31 A2

U

16:00

18:00

De Tref

A2

GKV (H) A2

T

14:15

15:00

De Hoornbloem

Ouders A2

Nick

A3

Vrij

B1

Vrij

-

-

-

C1

Madjoe C2

T

12:00

13:00

De Hoornbloem

D1

Weidevogels D1

U

13:05

14:20

D2

IJsselvogels D2

T

13:30

14:00

-

Aanvang

-

Chauffeurs

Res: DES 2
Afw: Maaike, Res: Vera, DES 1
Chris, Eric, Mirjam, Tijmen S

Afw: Tijmens S. , Vera
Res: Robbert, Jitske

Afw: Joost
Servaas, Knoeff, Sloos

Res: Mats

-

-

Kaja zie C1

Ouders C1

Bond (Backup:
Mark)

-

Bles: Rosa; Res: Kaja; Isa zie D2

Sporthal
Rijneveen

-

-

van Dalen, Dikmans, Driessen

Afw: Anouk; Res: Wende

De Hoornbloem

Ouders D2

Megan

-

Afw: Wende; Res: Isa

E1

Olympia (S) E1

U

12:20

13:20

Olympia

-

-

Vellinga, Silva Salamanca, de
Rooij

F1

KVS/Maritiem F2

U

09:00

10:00

De Blinkerd

-

-

v.d. Ende, Gille, Spierenburg

= Verslag schrijven en vóór zondag 14:00 aanleveren via redactie@ckvdes.nl.

Afmelden
Wedstrijdsecretariaat senioren & junioren
Wedstrijdsecretariaat jeugd

Opmerking

Dieuwertje & Kirsten
Jeltje

senioren@ckvdes.nl
jeugd@ckvdes.nl

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

Sjoerd van Velzen
Alex Driessen
Maaike van Velzen

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
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

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

