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Organisatie
Van het bestuur
Zaalcompetitie en -trainingen
Afgelopen week heeft het KNKV gecommuniceerd naar de verenigingen dat de op 3 november afgekondigde
maatregelen ervoor zorgen dat de competitie in de zaal niet eerder kan beginnen dan het weekend van 5
december. En een start op deze datum hangt uiteraard af van de ontwikkelingen van het aantal besmettingen in
ons land en de daarmee gepaard gaande druk op onze gezondheidszorg.
Voor ons betekent dit dat we voorlopig alleen kunnen trainen in de zaal. Zoals afgelopen week aangegeven
trainen we één keer door de week (dinsdag of donderdag) en op de zaterdag. We vinden het belangrijk dat we in
de Hoornbloem in Den Hoorn aanwezig zijn. Hieronder een bericht van de Technische Commissie met de details
voor de trainingen.
Goede week toegewenst!
Namens het bestuur,
Kirsten, Rowan en Arco

Vacature werkgroep Sponsoring
Op zoek naar een netwerker!
Als werkgroep Sponsoring zijn we op zoek naar versterking. Tom de Zutter gaat ons verlaten vanwege zijn vele
andere activiteiten voor DES. Allereerst willen we uiteraard Tom bedanken voor zijn inzet!
Nu zijn we op zoek naar een ouder die met ons de sponsoring van DES wil verstevigen, uitbreiden op basis van
een strategie, welke in ontwikkeling is, die DES uiteindelijk financieel moet gezonder moet maken.
Voor deze rol doen we vooral een beroep op strategisch denken, contact durven te maken met bedrijven en deze
contacten ook onderhouden en betrokkenheid bij DES.
De werkgroep Sponsoring is voor Des van cruciaal belang om financieel gezond te zijn zodat we een leuke,
gezonde en sportieve verenging kunnen blijven.
Stuur ons voor 14 november een berichtje als je interesse hebt. Uiteraard kan je ons ook benaderen voor vragen,
ideeën of sponsorsuggesties.
Vriendelijke groet,
Martin en Marc

STC en JTC
Zaaltrainingen weer van start!
Ook met de nieuwe maatregelen van 3 november, kunnen we aanstaande dinsdag 10 november met
zaaltrainingen starten. Dit zal echter anders zijn dan vorig jaar. We gaan voorlopig starten met 1 x trainen door de
week en 1x op zaterdag.
Met de STC en JTC zijn we druk bezig geweest een schema te maken waarbij iedereen volgens de huidige
maatregelen kan trainen. Dit schema zal blijven gelden, totdat er vanuit de overheid weer versoepelingen mogelijk
zijn.
De maatregelen die gelden zijn:
•
•
•
•
•
•

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of een
groep van niet meer dan 2 personen.
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van DES
wel is toegestaan.
De sportkantines, douches en kleedkamers blijven gesloten.
Geen ouders aanwezig bij de trainingen
Van 18 jaar mogen max 30 personen in een zaal aanwezig zijn (excl trainers/begeleiders). Dit is
afhankelijk van de grote van de zaal en in de zalen waar wij trainen is 30 personen het maximum.

De jeugd tot 17 jaar kan dus nog steeds ‘gewoon’ trainen, maar de trainers blijven op 1,5m afstand.
Vanaf 18 jaar traint iedereen in 2-tallen per paal met 1,5m afstand onderling en 1,5m afstand tot andere groepjes.
De groepjes mogen niet mengen.
Voor de senioren is er 1x team training doordeweeks en komt er op de zaterdag een inschrijving om tussen 18:00
en 20:00 te trainen in groepjes van 2. Inschrijven is nodig om niet met teveel spelers aanwezig te zijn in de zaal.
Meer info hierover volgt later.
Coronamaatregelen zalen
Let op: de trainingen duren 45min. De groep die aan het trainen is, heeft 10 min om de zaal te verlaten. De
volgende groep kan 5 min voor de training de zaal in.
Voor iedereen geldt, kom omgekleed naar je training!!
Vriendjes en vriendinnetjes en nieuwe leden
Op zaterdag hebben de jeugdteams veel ruimte tot hun beschikking in de Hoornbloem en wij nodigen iedereen
dan ook van harte uit om dan vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen.
Kerstvakantie
Vanaf 14 december tot 3 januari zijn er geen zalen gehuurd in verband met de kerstvakantie.
Dinsdag 5 januari 2021 zal er weer er getraind gaan worden.

LET OP DES 4 & DES 5: Hoornbloem donderdag
Helaas is de Hoornbloem niet alle donderdagen voor ons beschikbaar. Op die dagen zal er getraind worden op
dezelfde tijd in het Grotius. Het gaat om de volgende donderdagen:
12-11-2020; 03-12-2020; 21-01-2021; 04-02-2021; 04-03-2021 en 18-03-2021
Hieronder het totaaloverzicht van de trainingstijden
Dinsdag
Tijd
11:00-11:30
11:30-12:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00

Donderdag

Hoornbloem Hugo
Buitenhof (2/3)
Grotius

C, D
C, D
A1, A2
A1, A2
1, 2
1, 2
3, 6
3, 6

B
B

E
E

Tijd
11:00-11:30
11:30-12:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00

Zaterdag
Hoornbloem
Hoornbloem
Hugo groot (2/3)
Tijd
(geheel)
11:00-11:30
P+K
11:30-12:00
P+K
F
12:00-12:30
F
F
12:30-13:00
F
4
13:00-13:30
E
4
13:30-14:00
E
5
14:00-14:30
D
5
14:30-15:00
D
15:00-15:30
C
15:30-16:00
C
16:00-16:30
B
16:30-17:00
B
17:00-17:30
A
17:30-18:00
A
18:00-18:30 Senioren
18:30-19:00 Senioren
19:00-19:30 Senioren
19:30-20:00 Senioren

Met vragen kunnen jullie terecht bij de JTC of STC. Via JTC@ckvdes.nl of STC@ckvdes.nl
Veel plezier toegewenst in de zaal!
Namens de JTC,
Irene, Simanca, Ilse en Mark
En namens de STC,
Yolanda, Milou, Renske, Coen, Thijs en Tom

2/3
2/3
2/3
2/3

Geen korfbal in de zaal?
Dan maar wat beelden uit de oude doos!

Veel kijkplezier,
Peter de Kat

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
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
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, F en Kangoeroes

stc@ckvdes.nl

Mark Vlaanderen & Simanca Deurloo
Irene de Bruin & Ilse Poot

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

Ella Knoeff
Wiebe Bode
Thijs Papenhuijzen
Vacant
Neeltje van den Ende
Erik Kraay

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

Yolanda Karper
Coen Kunz
Milou Horneman & Tom Makkus
Thijs Duurkoop
Renske van Esveld
jtc@ckvdes.nl

sponsoring@ckvdes.nl
sponsorkleding@ckvdes.nl

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

