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Voorwoord
We kunnen terugkijken op een sportief korfbal seizoen met veel persoonlijke hoogtepunten en
zelfs een kampioenschap. (E1).
Het B team is helaas afgelopen seizoen uit elkaar gevallen.
Aemi, Aniek en Lisa zijn inmiddels met veel plezier gaan spelen in het combinatie team van de
B’s met VZK. We vinden het fijn dat ze daar hun plekje gevonden hebben en wensen ze voor
volgend jaar ook veel korfbalspeelplezier.
Helaas hebben we aan het einde van dit seizoen afscheid moeten nemen van Marten, Elly en
Anita als trainer/ coach. Marten heeft na 33 jaar trainer en coach te zijn geweest en vele jaren
intensieve betrokkenheid binnen het bestuur van de vereniging aangegeven alleen nog
scheidrechter te willen zijn.
Elly stopt na ruim 15 jaar enthousiast trainen/ coachen , bestuurlijke betrokkenheid en het
verrichten van vele hand en span diensten voorlopig even met alle activiteiten voor de korfbal.
Anita doet even een stapje terug en zal niet meer trainen/ coachen maar blijft nog wel via de
sponsorcommissie betrokken bij de verening.
Langs deze weg willen we hen nogmaals (ze hebben voor hun inzet een kleine attentie
ontvangen) heel hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme.
De omnivereniging SV Donkerbroek bestaat dit jaar alweer 25 jaar. Dit gaat natuurlijk gevierd
worden met een passende gezamenlijke activiteit voor jong en oud. De feestelijkheden gaan
plaatsvinden op woensdag 25 oktober. Over de precieze invulling wordt u op termijn
geïnformeerd.
Vooruitkijkend naar volgend seizoen hebben we weer 5 Donkerbroek jeugdteams die mee spelen
in de competitie en 4 VZK/ Donkerbroek combi teams. De jeugd zal in bijna alle
leeftijdscategorieën uitkomen en het dorp vertegenwoordigen.
De puzzel om alle teams van passende trainers en coaches te voorzien was dit jaar een extra
lastige klus. Om deze reden heeft het ook iets langer geduurd voordat we iedereen via deze
nieuwsbrief op de hoogte konden brengen. Gelukkig is het toch weer gelukt ieder team te
voorzien van. Alle nieuwe trainers/ coaches van harte welkom en veel succes!
Helaas moet er met steeds minder mensen hetzelfde werk verzet worden om de korfbal
vereniging organisatorisch goed te laten functioneren. Zo komt er steeds meer werk op het
bordje van minder mensen. Niet helemaal eerlijk als je bedenkt dat vele handen ligt werk maken.
Bij deze dan ook een oproep aan iedereen om goed te kijken naar de vacatures en zo mogelijk
hierin een steentje bij te dragen.
Omdat we zien dat het vinden van vrijwilligers voor de verschillende activiteiten steeds lastiger
wordt hebben we ons als bestuur genoodzaakt gezien het algemene beleid hierop aan te passen.
Daarnaast zijn er nog meer punten gewijzigd.
Leest u daarom de algemene info goed door !
Voor nu een fijne zomervakantie en voor daarna een sportief korfbal seizoen gewenst!
Namens het bestuur,
Jacquelien Kaastra
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Bestuur Donkerbroek:
Voorzitter:
Jacquelien Kaastra
Secretaris:
Reintjan Postma
Penningmeester:
Renita Stalenhoef
Wedstrijdsecr. Jeugd: Aukje Ekkels
Lid:
Vacature

Tel. 851 379
Tel. 491 239
Tel. 492 644
Tel. 662 072

Scheidsrechtercontactpersoon Jeugd:
Haye Nicolaij
persoon Senioren
Haye Nicolaij
Vrijwilligers coördinator:

jacquelien@gmx.net
reintjanpostma@xs4all.nl
pj.stalenhoef@solcon.nl
aekkels@hotmail.com

haye.nicolaij@gmail.com
haye.nicolaij@gmail.com

vacature

Jeugdcommissie:
1 bestuurslid en 4 trainers/ coaches
Jeugdwedstrijdleiders:
Esther de Boer; Aukje Ekkels; Inge vd Meulen; Haye Nicolaij; Andrieske Nicolaij; Marten
Oosterhof; Verena van der Veen; vacature, vacature
Activiteitencommissie:
Annemiek Bouma; Marianne Dobbe; Greetje Klooster ; Arja van Weperen
Sponsorcommissie:
Anita Postma; Haije Nicolaij; Wiebe Duin; vacature; vacature
Kantinemedewerkers afd. korfbal:
Alle ouders van jeugdleden (zaterdag); alle seniorleden (zondag)
Website Donkerbroek www.korfbaldonkerbroek.nl
Beheerder: Reintjan Postma (leuke foto’s of verhaaltjes? reintjanpostma@xs4all.nl )
Facbookbeheer: Robin van der Veen
Materiaalcommissie:
Vladimir Brouwer en Edwin van Hunen
In schoolkorfbalcommissie Ooststellingwerf:
Aukje Ekkels
In rommelmarktcommissie SV Donkerbroek:
Michiel vd Zijde; vacature
In kantinecommissie SV Donkerbroek:
Marten Oosterhof; vacature
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Team indeling en trainingstijden seizoen 2017/ 2018
Senioren combi teams VZK/ Donkerbroek
VZK/ Donkerbroek 1 & 2:
Trainer:: Otto van Zanden
Coach VZK/ Donkerbroek 1: Otto van Zanden
Coach VZK/ Donkerbroek 2: Henk Heeroma/ Wim Donker
Spelend vanuit Donkerbroek: Aukje, Verena, Robin, Anke, Sjoukje, Haye
Recreanten Donkerbroek
Trainen voor het plezier, de ontspanning, en lichaamsbeweging maar spelen geen wedstrijden.
Trainer: vacature
VZK A1
Trainer/ coach: Jan v/d Wolfshaar en Erik van Zanden
Spelend vanuit Donkerbroek: Jelle
VZK B1
Trainer/ coach: Ronald Brouwer en Tim Dijksterhuis
Spelend vanuit Donkerbroek: Jelmer, Aemi , Aniek en Lisa
C1 team
Bente
Lenneke
Julia
Tjalling
Thomas

coach Marc en Geeske
Brenda
Anna
Sylvia
Senne

Training: verplicht 2 keer per week
Maandag/ dinsdag door Marc
Woensdag door Geeske
D1 team
Kristel
Doutzen
Myrthe
Kiana
Jort

coach Johan Frits en Mascha
Evelien
Femke
Lizzy
Anouk
Rimmer

Training verplicht 2 keer per week.
Maandag/ dinsdag door Johan Frits
Woensdag door Anke en Linda de Boer
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D2 (4-tal)
Anke Nynke
Marijn
Durk

coach Jacquelien
Kalinka
Sybrand

Training verplicht 2 keer per week op maandag en woensdag
Training door Jacquelien, geholpen door afwisselend Lenneke, Anna, Brenda, Tjalling
E1 team
Romy
Hiske
Silvia

coach Hilly
Lyke
Charissa

Training 1 keer per week op woensdag.
Training door Jacquelien, geholpen door Luna.
F1 team
Roan
Fardau
Mirthe

coach Tamara
Martijn
Noa

Trainen 1 keer per week op woensdag
Training door Crista
Kangoeroe:
Trainen 1 keer per 3 weken op woensdag
Door Crista en Monique
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Trainingstijden
De eerste veld training zal voor de C’s en D’s maandag 04-09-2017 zijn en voor de E’s en
F’s die woensdag er na (06-09).
Veld:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

C1
18:30 –
19:30

D1
18:30 19:30

D2
17:30 –
18:30

E1

F1

Kangoeroe

18:30 –
19:30

18:30 –
19:30

17:30 18:30

16:30 17:30

16:30 –
17:30

14:45 –
15:30

Zaal:
Tijden zijn nog afhankelijk van de toezeggingen van de zaalhuur en worden mogelijk
nog gewijzigd.
Dag
Maandag

C1

Dinsdag

In
In
Oosterwolde Oosterwolde
19:30 -20:30

Woensdag
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19:30 –
20:30

D1

D2
18:00 –
19:00

18:30-19:30
(in jan en febr
aangepaste
trainingstijden
ivm zaal
verhuur)
18:30 – 19:30 17:30 –
18:30

2017/2018

E1

F1

Kangoeroe

16:30 –
17:30

16:30 17:30

14:30 –
15:15

5

Nieuwsbrief
2017/ 2018
Algemene info :
Om te zorgen voor een evenredige verdeling van het vrijwilligerswerk binnen de
vereniging verwachten we van senior leden, A,B en C jeugdleden en ouders van
jeugdleden een actieve bijdrage in het leveren van hand en span diensten.
In het korfbalseizoen zijn er 3 competities. De najaarscompetitie op het sportveld
vanaf september tot de herfstvakantie; de zaalcompetitie van november tot en met
maart; de voorjaarscompetitie op het sportveld van april tot en met mei.
Gedurende het seizoen krijgt u 3 keer een speelschema:
1 voor de najaarscompetitie, 1 voor de zaalcompetitie en 1 voor de voorjaarscompetitie.
Op het speelschema worden ook de rijders vermeld die per toerbeurt zorgen voor het
vervoer van de teams naar de speellocatie. Indien u niet kunt rijden op de dag dat u bent
aangewezen dan moet u zelf onderling ruilen met een ander uit het desbetreffende team.
Dit graag even doorgeven aan de coach van het team.
DOUCHEN na een wedstrijd thuis en uit wordt binnen de korfbal als heel normaal
beschouwd en het meegeven van douchespullen is verplicht.
De thuiswedstrijden in de voor- en najaarscompetitie worden gespeeld op sportpark
“Ontwijk”.
De thuiswedstrijden in de zaalcompetitie worden voor de C1, D1, D2, E1 en F1 gespeeld
in sporthal “De Bongerd” te Haulerwijk.
Ouders van jeugdleden worden ingedeeld voor kantinedienst op zaterdagmiddag op
sportpark Ontwijk. Senior leden worden ingedeeld voor de kantinedienst op zondag op
sportpark ontwijk. Dit zal ongeveer 1 keer per seizoen zijn. Omdat er een afname van het
aantal jeugdleden is en een toename van het aantal ouders van jeugdleden die een
trainers/ coach rol hebben is dit vaker als voorheen.
De trainingen in de voor- en najaarscompetitie zijn op sportpark “Ontwijk”.
De trainingen tijdens de zaalcompetitie zijn voor de C,D, E en F in de gymzaal.
Tijdens de zaal competitie wordt er daarnaast door de C en D1 op dinsdag in/bij het
Stellingwerf College getraind. Hiervoor wordt een rijschema verstrekt.
Graag afmelden bij de trainer wanneer uw kind niet kan trainen en/of spelen.
Teamleden bouwen samen met hun coach/ trainer het veld op en af voor en na een
wedstrijd/ training. Dit betekent dat ieder teamlid 15 minuten voor aanvang van de
training en 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is. Dit is voor alle
jeugdleden van toepassing.
Na een thuiswedstrijd dienen de kleedkamers schoon gemaakt te worden. De coach doet
dit samen met de teamleden (vanaf de E’s)
Elk jaar wordt het Lintjo-toernooi te Oldeberkoop bezocht (Hemelvaartsdag).
De shirts worden voor alle teams beschikbaar gesteld (gesponsorde shirts). Dit betekent
dat ze collectief moeten worden gewassen. Dit gebeurt per toerbeurt.
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Naast de korfbaltrainingen en wedstrijden vinden we nevenactiviteiten ook zeer
belangrijk. De Activiteitencommissie organiseert minstens 1 keer per jaar een leuke
activiteit voor de jeugd. Daarnaast is er voor alle leden en hun gezin de jaarlijkse barbecue
aan het eind van het seizoen.
Om de sport voor een ieder betaalbaar te houden organiseert de sv Donkerbroek jaarlijks
een aantal acties om geld te genereren. (o.a. Snertactie, Oliebollenactie en Rommelmarkt).
Hiervoor wordt op de leden en de ouders een beroep gedaan. Bijgevoegd treft u een lijst
met de acties. Hierop kunt u 2 voorkeursacties waarbij u zou willen helpen aangeven.
Inleveren van de ingevulde lijst vòòr 12 juli bij Tamara Plekkringa. Wanneer de lijst
NIET is ingeleverd wordt u automatisch bij een actie ingedeeld. Aan het begin van het
seizoen krijgt iedereen een overzicht met de indeling van de personen per actie. Deze
geldt voor het lopende seizoen.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent te helpen op het moment dat u bent ingedeeld bij
een actie, of kantinedienst dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Korfbal is een teamsport. De deelnemers aan het team moeten minstens het seizoen lang
op elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen op ieders aanwezigheid bij wedstrijden en
trainingen. Een geheel seizoen lang. Eventuele opzegging van het lidmaatschap voor het
seizoen 2018/ 2019 doet u schriftelijk vòòr 1 mei 2018 bij het secretariaat. Bij opzegging
tijdens het lopende seizoen moet de Bondscontributie voldaan worden tot en met einde
seizoen (juni 2018). Voor de rest gelden de contributieregels van sv Donkerbroek die u
op de website van sv Donkerbroek kunt vinden. Info over de contributies bij het
secretariaat.

Om alvast te noteren:
Zaterdag 2 september jeugdkorfbal toernooi bij Leonidas in Noordwolde voor alle jeugdteams.
De eerste veld training voor de C’s en D’s maandag 4 september.
De eerste veldtraining voor de E’s en F’s woensdag 6 september.
De competitie start in september.
Woensdag 25 oktober viering 25 jarig bestaan SV Donkerbroek.
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