NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Vacatures:
BERICHT VAN HET BESTUUR
Beste sportvrienden van Korfbalvereniging Duko,
Om te beginnen wil het bestuur van Duko alle leden
bedanken voor het vertrouwen in Duko in de afgelopen
bijzondere periode van lockdown, aangescherpte
maatregelen en het niet op een verantwoorde wijze
kunnen starten aan de zaalcompetitie.
Het bestuur en de TC van Duko heeft besloten de
trainingen met ingang van dinsdag 26 januari buiten te
hervatten, zodat er weer lekker gekorfbald kan worden,
waarbij de Corona maatregelen en de avondklok in acht
genomen worden. Hopelijk levert het veel korfbalplezier
op.
Nu we enige maanden ervaring hebben en steeds meer
inzicht krijgen in de financiële consequenties van Covid-19
voor Duko. Heeft het bestuur daarom gemeend de
contributie in januari niet te verhogen (zoals besloten in
ALV van juli 2020) en daarnaast de contributie voor de
maanden februari en maart te halveren; de contributie
voor de maand januari is immers reeds geïnd.
In maart zal de contributie, door het bestuur, opnieuw in
overweging genomen worden., evenals de
contributieverhoging zoals besproken in de ALV van juli
2020.
Wij hopen aan het einde van de thans voorgestelde
lockdown, trainingen en competities weer te mogen
herstarten en jullie allen te kunnen begroeten op het
terrein van Duko.
Wij wensen jullie veel korfbalplezier de komende tijd en
bovenal veel gezondheid.
Het bestuur van Duko

Voorzitter:
DUKO is dringend op zoek naar
een voorzitter. Als het u denkt
dat het wellicht een functie voor
u is, neem dat gerust contact op
via de mail:
bestuur@dukoduiven.nl
Sponsorcommissie:
DUKO is op zoek naar leden die
de sponsorcommissie willen
komen versterken. Mail voor
verdere informatie naar:
bestuur@dukoduiven.nl
Algemeen bestuurslid:
Het bestuur is op zoek naar
algemene bestuursleden die het
bestuur met enthousiasme willen
komen versterken. Bij interesse
kunt u contact opnemen via
bestuur@dukoduiven.nl
Kantine:
Zodra de kantine weer open mag,
zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die de
kantine draaiende willen houden.
Stuur een mailtje naar
bestuur@dukoduiven.nl voor
verdere informatie of om uzelf op
te geven.
Onderhoudscommissie:
Ook het onderhoud van de
accommodatie behoeft aandacht.
Ook hiervoor zoeken we nog
enkele mensen. Voor meer
informatie of aanmelding, mail
naar: bestuur@dukoduiven.nl

TERREIN ONDERHOUD
Na de nieuwe inrichting van ons terrein is er
(gelukkig) heel wat minder groen te
onderhouden. Vorig jaar hebben we gemerkt dat
we het toch niet te lang kunnen laten liggen,
want na de 1e lockdown stond het onkruid soms
wel een halve meter hoog. Door een flinke
inspanning van een groep enthousiaste
vrijwilligers is dit in een aantal keer volledig
verwijderd en ziet het terrein er weer piekfijn uit. In het najaar hebben we een
paar keer het blad van de velden geblazen en verwijderd. Dit kan niet blijven
liggen omdat stukjes blad in het kunstgras gaan zitten waardoor dit dicht slibt en
glad wordt. Bovendien groeit er dan ook onkruid op.
Al met al is het onderhoud nu een stuk overzichtelijker en
beter planbaar. Bovendien stelt hovenier Het Buitenrijk
gratis apparatuur beschikbaar als we die nodig hebben. Een
prima vorm van sponsoring in natura. Dus heb je plannen
om je tuin te veranderen en je kunt hierbij wel
wat hulp gebruiken, kijk dan eens op:
https://hetbuitenrijk.nl/
Op zaterdag 27 februari houden we de volgende klusdag. Ben jij
erbij?? Hopelijk zijn er dan al wat corona maatregelen versoepeld,
maar gelukkig is het terrein groot genoeg om afstand te houden. We
lopen dan alles goed na, ruimen het laatste blad op, de klimop tegen
de kantine moet teruggesnoeid en in het beachveld zit nog wat
onkruid dat ook weggehaald moet voordat het weer gaat
groeien.

Een apart project is het plaatsen van het speeltoestel op de
plaats voor de kleedkamers. Hier zijn wat voorbereidende
werkzaamheden voor nodig, we houden jullie op de hoogte
wanneer we hiervoor hulp nodig hebben.

HET VEEGTEAM
Het veegteam bestaat nu uit Johan Deen, Rolando Rensen, Marcel Wieggers, Paul
Peters en Erwin Strasser. Zij zorgen ervoor dat de
velden regelmatig geveegd worden en dat er zand wordt
bijgevuld indien nodig. Hiervoor is er een trekkertje
beschikbaar en een borstel, mat en strooiwagentje om
erachter te hangen. Graag breiden we het veegteam
verder uit met vrijwilligers die af en toe eens een
uurtje willen besteden aan het borstelen en vegen van
de velden. Dit is nodig omdat het zand tussen het gras
naar beneden zakt en verdicht, waardoor het gras plat
getrapt wordt. Door het borstelen en vegen wordt de

doorlatendheid beter en dempt de mat beter. Het is een leuk klusje, één van de
weinige waar je niet moe van wordt 😊.Hoe vaak je kunt helpen is geheel aan
jou, we zijn blij met elk aanbod. Interesse? Neem contact op met één van ons.
DE KANGOEROEKLUP VAN DUKO
Via Sjors Sportief hebben in totaal 15 kinderen uit groep 1 en 2 mee gedaan met
de Kangoeroetrainingen op verschillende zaterdagen. We zijn begonnen op 17
oktober met 3 buitentrainingen op ons veld. De eerste keer waren er nog niet
zoveel kinderen, maar doordat zij de weken erna ook weer vriendjes en
vriendinnetjes mee namen, werden het er elke week meer.
Na de veldtrainingen zijn we in de zaal in het Huis van
Droo verder gegaan. Hiervoor hadden zich al meer
kinderen zich opgegeven en de groep werd steeds groter.
Onder de enthousiaste leiding van Amber, Thomas, Zoë
en Romée hebben de kinderen gerend, gesprongen,
geklommen, gegooid, gescoord en heel veel leuke
spelletjes gedaan. Kijk maar naar de foto’s van de
Pietentraining.
Plezier maken en samen bewegen, dat is wat we doen bij
de Kangoeroeklup. Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Zij
sporten elke week een uurtje en ontdekken zo hoe leuk het is om samen
spelletjes te doen. Van de groep die via Sjors Sportief kwam sporten, hebben
zich 5 kinderen aangemeld als lid van de Kangoeroeklup. Samen met Kayla
vormen zij nu de Kangoeroeklup. Luuk, Avay, Brett, Lars en Thijn, welkom bij De
Kangoeroeklup van Duko.
Ook hebben we mee gedaan met een fotowedstrijd
van het KNKV. Door een leuke foto van je eigen
Kangoeroes op te sturen, konden verenigingen een K3
bal winnen. En die hebben we gewonnen! De bal wordt
opgestuurd en die kunnen we weer goed gebruiken bij
de trainingen.
Helaas moesten ook de Kangoeroes stoppen met hun
trainingen, maar ze staan te springen om weer te
beginnen zodra het weer kan. We zouden het erg leuk
vinden als de groep wat groter zou worden, dan
kunnen we nog meer leuke spelletjes doen samen.
Dus weet je iemand tussen de 3 en 6 jaar die wel eens mee wil doen, laat het
weten aan één van ons, dan nodigen wij hem of haar uit voor een aantal
proeftrainingen. Na 3 of 4 keer mag je dan beslissen of je bij de Klup wilt of toch
niet. Alle nieuwe Kangoeroeklupleden krijgen een origineel Kangoeroeklup Tshirt.
Groeten van Amber, Thomas, Zoë, Romée en Erwin.

