
Beste sportvrienden,
 

Na twee jaren vol Corona maatregelen kunnen 
we eindelijk weer volledig sporten. Over enkele 
weken kan er weer buiten gesport worden op 
de Nieuweling en sluiten we het zaalseizoen af. 
Het bestuur van Duko hoopt dat dit een gezellig 
en sportief seizoen mag worden.

Op maandag 11 april 2022 staat de Algemene 
Ledenvergadering gepland. Zie uitnodiging 
 verderop in de nieuwsbrief. Het bestuur hoopt 
op een grote opkomst met voldoende stem
gerechtigde kandidaten (ouders van jeugdleden 
onder 16).

Sportieve groet en graag tot ziens op sportpark 
de Nieuweling!
Bestuur Duko Duiven

12 MAART NL DOET

Eindelijk kon het weer doorgaan: de vrijwilli
gers dag van het Oranje Fonds: NL Doet. Dank
zij de bijdrage van het Oranje Fonds zijn er 
verfspullen aangeschaft voor het schuren en 
beitsen van onze picknicktafels, die veel te 
 lijden hebben van het weer.
Een enthousiaste groep mensen heeft zich vol 
overgave op de tafels gestort met als eindresul
taat 8 geschuurde tafels, waarvan er 7 al 
 gebeitst zijn. Ze zien er weer top uit en kunnen 
zo nog jaren mee.

Martin, Sandra, Romée, Andries, Mieke en 
Erwin, dankzij jullie hebben spelers en 
toeschouwers weer een plekje op de eerste 
rang. Andries Veurink heeft zich als vrijwilliger 
van buiten Duko aangemeld en heeft ons de 
hele dag geholpen.

Daarnaast is er hard gewerkt aan het vervolg 
van het clubhuis meubilair. Er zijn extra bar
krukken gemaakt en de eerste grote statafel is 
een feit. Max, Bart, Jurgen en Thomas tekenen 
voor dit resultaat. Roy heeft ’s ochtends een 
deel van de elektrische installatie nagekeken en 
onze ‘dames van de kantine’, Rianne en Lieke 
hebben samen met Esther het clubhuis verder 
opgeruimd en schoon gemaakt, dochters Benthe 
en Liz hebben o.a. reclameborden en de dug
outs schoon gemaakt. 

Bedankt allemaal voor jullie inzet!

EEN FOTO IMPRESSIE VAN NL DOET  
VIND JE OP: 
HTTPS://WWW.DUKODUIVEN.NL/ 
2022/03/14/12-MAART-NL-DOET/
DE DATA VAN DE KOMENDE KLUSDAGEN 
STAAN OP: 
HTTPS://WWW.DUKODUIVEN.NL/AGENDA/

Zet ze in je agenda, want jij wil toch zeker ook 
je kluppie een handje helpen?

NIEUWS VANUIT DE 
 KAMP COMMISSIE! 

Het is eindelijk weer zover, na 2 jaar geen 
weekend weg te zijn geweest, kunnen we dit 
jaar eindelijk weer een weekend op kamp. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang 
en wij hebben er zin in.
Zet het weekend van 15 t/m 17 juli dus vast 
in je agenda, want het gaat weer een top
weekend worden! 
Meer informatie volgt  binnenkort!

Groeten van de kampcommissie
Ingrid, Bianca, Nienke en Bart

REÜNIE VOOR OUD-LEDEN VAN 
DUKO OP ZATERDAG 28 MEI

REÜNIE (BIJEENKOMST) - WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reünie_(bijeen
komst)
Een reünie is een bijeenkomst van mensen die 
in het verleden vaker samen zijn geweest en 
toen een groep vormden, maar nadien uit 
 elkaar zijn gegaan. …en omdat Duko er daar 
veel van heeft, is het tijd voor een reünie! Di
recte aanleiding hiervoor is een gesprek met 
Bets Vermeulen, zij is vanaf het begin in 1978 
bij Duko betrokken geweest en heeft de ontwik
keling van onze club van heel dichtbij mee ge
maakt. Sterker nog, zij is er een belangrijk 
 onderdeel van geweest. Omdat zij haast alle 
personen op de foto’s van vroeger nog bij naam 
weet, is het idee geboren om hen de kans te 
geven nog eens bij elkaar te komen en herinne
ringen op te halen. Duko is opgericht in 1978 
en kent een rijk verleden. Hoe er destijds 
 gestart is als onderdeel van Thuve ’73, daarna 
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onderdak gevonden werd bij DVV, waarna de 
vereniging zelfstandig door is gegaan op de 
huidige locatie. In die jaren zijn er bergen werk 
verzet door tal van vrijwilligers. Van het maken 
van het clubblad tot het bouwen van het clubhuis. 
Er zijn talloze verhalen en anekdotes die de moei
te waard zijn om verteld te worden.
WANNEER? Op zaterdag 28 mei.
VOOR WIE? Voor alle oudleden van Duko 
van 1978 tot nu.
WAAR? Bij Duko natuurlijk.
Senioren 1 en 2 spelen dan thuis en mogelijk 
nog andere teams, maar dat is op dit moment 
nog niet bekend.

WAT? Wedstrijden kijken van nu, gezamenlijk 
eten en ’s avonds lekker bijpraten. Mogelijk nog 
een schiettoernooi om de oude talenten af te 
stoffen en te zien of de focus er nog steeds is.

WAT KUN JIJ DOEN?
Zeker als je al wat 
 langer lid bent van 
Duko, heb jij ook veel 
mensen meegemaakt 
die nu niet meer be
trokken zijn bij Duko. 
Als je nog op een of 
 andere manier contact hebt met hen, geef dan 
aan hen door dat zij op 28 mei welkom zijn bij 
Duko om bij te praten met huidige en oudleden. 
Meer informatie komt binnenkort op onze 
 website te staan: www.dukoduiven.nl
Vind je het leuk om mee te helpen bij het 
 organiseren van de reünie, neem dan contact 
op met Erwin: 0627 427 599. Jouw hulp is erg 
welkom. Check voor meer Dukohistorie onze 
website: https://www.dukoduiven.nl/overons/

Groeten, Bets Vermeulen en Erwin Strasser

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2022  
OP 18 MEI!

Na twee jaar 
van afwezig
heid wordt het 
schoolkorfbal
toernooi geor
ganiseerd. Op 
woensdag 18 
mei van 15.00 tot 18.00 uur zal het school
korfbaltoernooi plaatsvinden. 
Het schoolkorfbaltoernooi is voor de basis
schoolkinderen van groep 5 t/m 8.  

INSCHRIJVINGEN 
Je kunt tot 22 april inschrijven via het digitale 
inschrijfformulier op onze site www.dukoduiven.nl. 
Hier is ook meer informatie te vinden over het 
toernooi, ook krijgen alle basisschoolkinderen 
binnenkort een flyer. 

VRIJWILLIGERS
Naast deelnemers zoeken wij ook nog enthou
siaste vrijwilligers als scheidsrechter, barbezet
ting of bij het op en afbreken van het toernooi.  

ORGANISATIE
Vindt u het daarnaast ook leuk om mee te hel
pen bij het organiseren van het toernooi, Erwin 
en Onno zijn dit jaar al hard op weg. Maar voor 
volgend jaar zoeken we 2 nieuwe commissie 
 leden, dit omdat Onno volgend jaar voor het 
laatst het toernooi gaat organiseren. Nu al 
meeproeven? Meld je dan aan of bij Onno of 
 Erwin, of mail naar onnovanipkens@live.nl

Met sportieve groeten,

Onno van Ipkens
Erwin Strasser

VERTROUWENSCONTACTPERSOON 
(VCP)

WAT IS EEN VCP?
De VCP is binnen de sportvereniging het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die te maken 
heeft met seksuele intimidatie of ander onge
wenst gedrag zoals pesten, discriminatie, fysiek 
geweld etc. en hier met iemand over wil praten. 
De VCP is beschikbaar voor iedereen die op
merkingen of vragen heeft over grensover
schrijdend gedrag of die over een concreet 
 incident een gesprek wil met iemand de bekend 
is binnen de sportvereniging en geen connectie 
heeft met de ongewenste situatie. De VCP is er 
voor sporters, ouders van sporters, toeschou
wers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

BESTE DUKO-LEDEN,
Mijn naam is Esther Bosman. Ik ben 42 jaar, 
getrouwd met Bart en moeder van Benthe en 
bonusmoeder van Joyce en Kevin. Ik ben al 
ruim 8 jaar lid van deze mooie korfbalvereni
ging en speel zelf in de Midweek en tijdens het 
zaalseizoen in het derde. Ik vind korfbal een 
fantastische sport en vooral het gemengd spe
len is iets wat deze sport uniek maakt. Wat ik 
hierbij heel belangrijk vind is dat éénieder zich 
binnen de vereniging veilig voelt. Man, vrouw, 
jeugdlid, selectiespeler of trainer, iedereen 
moet zich vrij voelen om zonder pest of grens
overschrijdend gedrag te kunnen trainen, een 
wedstrijd te spelen of deel te nemen aan ande
re activiteiten. 
Wanneer je met dergelijke dilemma’s rondloopt 
kun je deze bij mij, in vertrouwen, kwijt. We 
kunnen dan samen kijken wat een passende 
oplossing kan zijn. Ik zal je probleem altijd in 
vertrouwen aanhoren en zonder jouw toestem
ming niets delen.  
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Ik ben voor jou een vertrou
wenspersoon.
Je kan mij  telefonisch bereiken 
op 0611362940 of via  
esther@dukoduiven.nl

Groetjes Esther

JAARLIJKSE ALGEMENE 
 LEDENVERGADERING

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering op maandag 11 
april 2022 in ‘de Open Korf’ aan de Nieuweling 
5 in Duiven. Aanvang: 20.00 uur.

Graag aan of afmelden via  
secr.duko@gmail.com. Ook als u verhinderd bent.

AGENDA
• Opening en welkomstwoord door bestuur
• Goedkeuring notulen ALV seizoen 2020
• Update van bestuur en commissies 
• Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie  

en begroting
• Vacatures bestuur
• Rondvraag
• Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering 
 inzien? mail naar: secr.duko@gmail.com

Graag tot maandag 11 april a.s.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur Duko, Duiven
Mieke Peters (secretaris)

WANNEER KOMEN DE VOLGENDE 
NIEUWSBRIEVEN UIT?

Nieuwsbrief Kopij  
deadline

Nieuwsbrief 
komt uit in:

April 15 april Week 17
Mei 20 mei Week 22
Juni 17 juni Week 25
Juli 15 juli Week 30
Augustus 26 augustus Week 35
September 16 september Week 38
Oktober 14 oktober Week 42
November 11 november Week 46
December 16 december Week 51

Iedereen die iets wil plaatsen in de nieuwsbrief, 
bijvoorbeeld over je team, je commissie of een 
activiteit binnen Duko of voor de leden van 
Duko, kan zijn/haar bijdrage vóór de deadline 
mailen naar: erwinstrasser69@gmail.com
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