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Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer 
 
Postadres: Postbus 6216 
 7401 JE Deventer 
Coordinaten: 52°14'36.67"N -   6°10'1.67"O 
Website: www.deventerkanovereniging.nl 
 
Opgericht: 1 januari 1933 
Aangesloten bij het Watersportverbond. 
Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967. 
 

Bestuur:   

Voorzitter: Siep Littooij 
T 0570 652781 
 

dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 
 

Secretaris: Paul Snijders dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl 

Penningmeester: Marten van Eerten dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.nl 

Bestuurslid: Derk Kuper dkvpolo(at)deventerkanovereniging.nl 

Bestuurslid: Mark Greveling 
Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Bestuurslid: Martijn Bakker dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 

 
Bestuurslid: Paul van der Lee 

T 0570 859058 
Opleidingen 

Ledenadministratie 
Sleutelbeheer 

Jannie Oosterkamp dkvledenadministratie(at)deventerkanovereniging.
nl 
    

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Marcel van Maaren 

dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 

Website:  dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl 

 
Besloten groep DKV 
https://www.facebook.com/groups/242060672486956/ 
 
Wedstrijdploeg 
https://www.facebook.com/wedstrijdploegdkv/?fref=ts 
 
Kanopolo Deventer 
https://www.facebook.com/Kanopolo-Deventer-KV-2089407207949406/ 
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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 
Het lidmaatschap van de Deventer Kano Vereniging, alsmede deelname aan activiteiten al 
dan niet binnen verenigingsverband, is voor eigen risico. Dit impliceert dat het lid stilzwijgend 
onderschrijft dat de vereniging, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, niet 
aansprakelijk gesteld kan worden voor kosten die voortvloeien uit ongevallen of letsel van 
welke aard ook van het betreffende lid en/of beschadigingen¹ en/of zoekraken van 
eigendommen van het betreffende lid. 
 
¹) o.a. schade aan of verlies van eigen kano’s en materiaal als gevolg van brand in het 
botenhuis van de Deventer Kano Vereniging. 
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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 
Agenda ........................................................................................................ 5 

Corona en DKV ........................................................................................... 5 

DKV is los! ................................................................................................... 6 

Het Corona drijf Perk ................................................................................... 8 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Juli 11-18 Mecklenburger Seeënplatte Siep 

 25 Regge Toer 

 26 Deadline Kajak juli-augustus Redactie 

Augustus 23 Branding varen Jur 

 26 ALV Bestuur 

 28-30 Giethoorn Toer 

September 5 Kortenhoef Toer 

 13 Deadline Kajak september Redactie 

Oktober 11 Dinkel Toer 

 18 Deadline Kajak oktober-november Redactie 

 31 Halloweentocht Toer 

December 13 Deadline Kajak december-januari Redactie 

Alle in de agenda genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud ivm de 
Corona regels. 
 

Corona en DKV 

DKV leden varen als het vriest, varen als het hoog water en varen als het 
laag water is, en als het stormt en onweert laten we ons ook niet zomaar 
naar de kant krijgen. Het Coronavirus krijgt wel veel aandacht maar 
uiteindelijk kan het ons ook niet langer aan de kant houden, we gaan weer 
in onze boten. Kanovaren doen we op openbaar terrein, dus hebben we 
onze sport netjes bij de gemeente Deventer gemeld. Natuurlijk hebben we 
veel aandacht voor jullie en onze gezondheid en volgen we dus de RIVM 
maatregelen, waardoor we onze binnenaccommodatie voorlopig niet 
kunnen gebruiken. Belangrijk is dat we rekenen op ieders inzet: voor je 
eigen gezondheid en voor elkaar! 
Per 1 Juli willen we weer los, op het water en op het verenigingsterrein. 
Trainen, spelen en tochten organiseren de disciplines vooral via de 
whatsapp groepen, let op wat er rondgaat en doe lekker mee. Gelukkig 
heeft DKV veel buitenterrein, om het aangename met de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen te combineren gaan we deze zomer de bar buiten 
zetten, voor de mooie zomeravonden!  
Als vereniging horen we ook netjes een ALV te organiseren. Het bestuur 
heeft nog een agenda met besluiten die we willen voorleggen. Gaan we 
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doen, ook buiten. Reserveer vast 26 Augustus op de vaste 
verenigingsavond.  

Siep Littooij 

DKV is los! 

Na een sluiting van bijna twee maanden, mag er vanaf 11 mei ook door 
volwassenen weer buiten gesport worden. Zo blij als koeien in de lente de 
wei in huppelen, gaan wij kanovaarders de afgelopen weer naar de rivier. 
 
Dat betekent ook dat alle trainingen van DKV (zij het in aangepaste vorm) 
weer opgestart worden of al opgestart zijn. 
 
We moeten ons nog aan enkele beperkingen houden. Voor de volledigheid: 
- Kleedkamers en de kantine zijn voorlopig nog gesloten. We hebben 

goede hoop dat vanaf 1 juli de kantine ook weer open mag (onder 
dezelfde voorwaarden als de horeca nu). 

- Omkleden en douchen doen we thuis of buiten, zolang de kleedkamers 
gesloten zijn. 

- Bij het varen (en daarvoor en daarna) houden volwassenen een 
afstand van 1,5 meter aan (dit vergt voor polo en jeugd aangepaste 
trainingsprogramma's). 

- Gebruik en huur van verenigingsmateriaal is toegestaan, mits je dit na 
afloop goed schoonmaakt. 

- Personen uit de risico-categorieën worden voorlopig nog verzocht om, 
omwille van hun eigen veiligheid, niet op de club te komen. 

- In deze periode blijft het extra belangrijk om het verenigingsgebouw en 
-terrein schoon en netjes te houden. 

 
Binnen die beperkingen hervatten we zo langzaamaan en zo goed als het 
gaat ons normale verenigingsleven en jaarprogramma. 
 
Veel wedstrijden en toertochten, maar ook evenementen als de open dag 
en de cursussen zijn uitgevallen. Alle disciplines beraden zich op een 
aangepaste verenigingskalender, zodat 2020 niet een verloren jaar wordt 
voor de kanosport. Helaas betekent dat ook dat onderhoud van het terrein 
doorgaat. Vanuit de verschillende gebruikersgroepen zullen daarvoor 
werkacties georganiseerd gaan worden (nu uit noodzaak in kleiner verband 
en met beperkter doel, maar dat lag toch al in de planning). 
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Er staan voor dit jaar in ieder geval ook een aantal leuke nieuwe activiteiten 
op de kalender: 
- Een gezamenlijke, feestelijke seizoensopening in het eerste weekend 

van juli 
- Een buiten-bar op de kampeerweide (als vanaf 1 juli de kantines weer 

open mogen) 
- Een nieuw programma op de maandagavond voor jeugd, vanaf 8 jaar 
 
Als je vragen hebt over wat wel- en niet mag ten aanzien van kanovaren in 
coronatijd, vraag het een bestuurslid. Laten we, al dan niet met elkaar, 
weer gaan genieten van onze kanosport. Tot ziens op het water. 
 

Martijn Bakker 
 
 

 
Draag Deventer Kanovereniging een warm hart toe! Koop een lot in de 
Vriendenloterij en koppel dit aan DKV. Elk lot telt voor ons en u maakt kans 
op mooie prijzen. 
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Het Corona drijf Perk 
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Agnes 
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