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Mei 2016
Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer
Postadres:
Coordinaten:
Website:

Postbus 6216
7401 JE Deventer
52°14'36.67"N - 6°10'1.67"O
www.deventerkanovereniging.nl

Opgericht: 1 januari 1933
Aangesloten bij het Watersportverbond.
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Siep Littooij
T 0570 652781

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl

Jan de Greeff
T 0575 492048
Vacant

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl

Paul van der Lee
Toercommissie
T 0570 859058

Bestuurslid:

Bestuurslid:
Bestuurslid:
Commissie:

dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.
nl
dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl
dkvbeheer(at)deventerkanovereniging.nl

Raimond Hof
Polo
Lennard Vaandrager
Jeugd/Wedstrijdcommissie
Jurre Diteweg
Onderhoudscommissie

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl
dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl

Trainer:
Wedstrijd:
Jeugd:
Redactie Kajak:

Website:
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Lennard Vaandrager
Marius Roeterdink
Arie van Eijk
Ineke Pikkerij
Marcel van Maaren

lennardvaandrager(at)hotmail.com
dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl

dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl

Kajak
Clausule aansprakelijkheid transport
Bestuurders van motorvoertuigen met een aanhangwagen van de Deventer Kano
Vereniging zijn t.a.t. zelf verantwoordelijk voor de gevolgschade aan derden door aanrijding
en / of afgevallen lading. De lading die eigendom is van de Deventer Kano Vereniging is
verzekerd. De Deventer Kano Vereniging zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor vervolgschade. Alle bezitters van een eigen kano of kajak wordt dringend aangeraden
deze te verzekeren.
Clausule aansprakelijkheid evenementen
Deelname aan activiteiten binnen verenigingsverband is voor eigen risico, wat impliceert
dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden
voor ongevallen en / of door schade gemaakte kosten. Een en ander voor zover niet strijdig
met het Nederlands Burgerlijk Recht.

3

Mei 2016
Kopij voor de Kajak:
De kopij kunt u in onze bus in de hal van het botenhuis deponeren, of aan /
naar een van de redactieleden afgeven of toezenden. Ook kan het gemaild
worden naar dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl
Lever je teksten aan in Word zonder opmaak als bijlage
Voor de sluitingsdatum van de volgende Kajak zie de agenda.

Inhoudsopgave
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Oproep vrijwilligers Kanopolo toernooi ......................................................... 5
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Kajak
Agenda
Maand
Mei
Juni

Juli

Dag
22-29
12
12
26
29-30

1

4

Augustus
September
Oktober
December

10
9-10
27-28
2-4
11
25
9
16
11

Activiteit
Weektocht Lahn
Deadline Kajak Juni
Grootwater
Roer NL

Vanaf 11 uur:
voorbereidingen International canoe
polo tournament Deventer
Vanaf 11 uur:
voorbereidingen International canoe
polo tournament Deventer
Vanaf 11 uur: afbouw van het
international canoe polo tournament
Deventer
Deadline Kajak Juli-Augustus
Wad met Klaas Hofman
Giethoorn
Grachtentocht Amsterdam
Deadline Kajak September
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober
Dinkel
Deadline Kajak December

Groep
Toer
Redactie
Toer
Toer
Polo

Polo

Polo

Redactie
Toer
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Redactie

Oproep vrijwilligers Kanopolo toernooi
Op 2 en 3 juli organiseert DKV de 5de editie van het International canoe
polo tournament Deventer. Dit toernooi is niet mogelijk zonder jullie inzet.
De afgelopen jaren heeft de inzet van veel vrijwilligers er voor gezorgd dat
het toernooi een groot succes was. En het is een leuke gelegenheid om
beter kennis te maken met (nieuwe) leden van de club.
Voor 2016 hopen we dit opnieuw te evenaren en zelfs te verbeteren. Er zijn
veel verschillende werkzaamheden tijdens het toernooi waarvoor we
opzoek zijn naar vrijwilligers.
De woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli voor het toernooi zoeken we extra
ondersteuning bij afstellen van de velden (je hoeft daarvoor niet zelf handig
te zijn of in een kano te stappen), inrichten terrein (bebording, palen
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vuilniszakken, geluid, bar e.d.). Om er voor te zorgen dat je niet voor niets
komt beginnen we iedere ochtend om 11uur met koffie, op dat moment
wordt gezamenlijk besproken hoe de planning voor die dag er uit ziet.
Tijdens het toernooi zijn wij opzoek naar vrijwilligers voor een aantal
bijzondere taken; EBHO, foto’s maken, bardiensten, omroepen en
aankondigen van de wedstrijden, opruimen van rondzwervend vuil en
vervangen van vuilniszakken en het voorbereiden van de BBQ, zoals het
maken van de salades en het snijden van de stokbroden.
Wij willen ook de jeugd zo veel mogelijk betrekken bij clubactiviteiten en
willen dan ook met nadruk vragen of zij zich ook op willen geven als
vrijwilliger. Jullie kunnen altijd helpen bij het ophalen van de
wedstrijdformulieren, achter de bar, opruimen van rondzwervend vuil en het
voorbereiden van de BBQ.
Na het toernooi vorig jaar heeft iedereen op de zondag, voor- tijdens en na
de storm ontzettend hard geholpen om het terrein weer op te ruimen. Dit
heeft ervoor gezorgd dat er nog maar weinig werk was overgebleven voor
de maandag. Ook dit jaar hopen wij weer op jullie inzet te kunnen rekenen,
waardoor we gezamenlijk het toernooi kunnen afsluiten en het terrein
opgeruimd achter kunnen laten.
Kortom: veel taken waarvoor we vrijwilligers zoeken. Op de lijst die in het
clubhuis hangt, kan je aangeven welke uren je beschikbaar bent,kan
jeeventueel ook aangeven naar welke werkzaamheden je voorkeur uit gaat
en of je deel wilt nemen aan de BBQ (kosten €10,- per persoon). Als je niet
de mogelijkheid hebt om op de lijst in het clubgebouw in te vullen waarmee
je wilt helpen, dan kan je je via de mail aanmelden (ook voor de BBQ) via:
ingehospers(at)gmail.com
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