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Geen mutaties in de personele bezetting waar we al blij mee zijn. Al is er natuurlijk altijd ruimte voor 

nieuwe mensen. 

Verder zijn we dit jaar weer erg druk geweest met de inname en uitgifte van zowel de kleding als de ballen. 

Als er mensen zijn die daar ideeën over hebben dan horen we dit natuurlijk graag, dan even een mailtje 

naar  mc@devoko.nl 

Hieraan hingen dit jaar ook diverse boetes die ook door de teams zijn betaald, mochten er 

onduidelijkheden zijn over de nummeringen van de ballen, ik leg het even kort uit, Het is normaal dat er 

een letter gevolgd door een cijfer van het team op de bal staat. Dus als voorbeeld MC1-1 betekend dus 

Meisjes C1 bal 1 en MC1-5 meisjes c1 bal 5. Zo staat het op elke bal die is uitgegeven. Dus bij de inname 

graag dezelfde ballen retour en geen andere ballen uit de ballenkast. 

Mochten er problemen met de ballen of shirts zijn bijvoorbeeld dat de bedrukking van een shirt los laat 

ballen weg of lek zijn, geef ons dan een bericht of een seintje zodat we actie kunnen ondernemen, ga niet 

zelf ballen uit de kast trekken om ze mee te nemen in je eigen ballentas. Mochten er problemen zijn stuur 

even en mailtje naar mc@devoko.nl 

Verder zijn er dit seizoen nieuwe ballentassen met DeVoKo logo en naam en teamnaam uitgegeven, dit 

willen we ook graag voor de toekomst continueren. Zodat we allen dezelfde materialen hebben. 

Er zijn diverse jeugd- en seniorenteams in een nieuw tenue gestoken. Dit waren de tenues die ook aan 

vervanging toe waren.  Verder is het niet de bedoeling dat teams zelf sponsoren gaan werven dit moet via 

de SponsorCommisie en MaterialenCommisie. Uiteraard mag je mensen aandragen dan gaan de 

desbetreffende commissies actie ondernemen. 

We hebben 29 september de hele mini afdeling  een nieuw shirt kunnen aanbieden wat natuurlijk erg mooi 

is, we willen volgend jaar graag de jeugd een nieuw shirt aanbieden. De shirts zijn in ieder geval tot 2020 

nog te bestellen wat betekend dat we nog lang kunnen door bestellen. 

Er komen binnenkort bij Golbach sport zwarte Erima volleybal broekjes voor speelsters en poloshirts voor 

trainers. Deze shirts en broekjes zijn te koop bij Nardy Kienhuis en worden door Golbach met korting 

geleverd. Het is de bedoeling dat het contact met Golbach sport via de MaterialenCommisie loopt. 

Voor dames 1 hebben we ook een nieuw tenue geregeld dus shirtjes broekjes en trainingspakken dit samen 

met Golbach sports 

Verder begin Mei het Beachbal veld opzetten achter het zwembad en onderhouden dus onkruid weg 

houden en af en toe glad harken, in oktober zijn de netten en ballen weer weggehaald en opgeborgen. 

Normaal liggen de sleutels bij de receptie van de Dorper Esch. 

Verder zijn er in de sporthallen materialen van de gemeente waar we mee mogen werken. mocht daar iets 

aan mankeren bijvoorbeeld netten en palen dan ook graag een mailtje naar mc@devoko.nl. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl  
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