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April 2017
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
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
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.
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Agenda
Maand
April
Mei

Juni

Juli

Augustus
September

Oktober
November
December

Dag
30
14
9
14
16
21
23
30
2-5
6
11
13
14
25
1-2
9
9
26-27
2
9
10
16
17
24
8
15
4
10

Activiteit
Toertocht, locatie nog niet bekent
Deadline Kajak Mei
Beginnerscursus
Pampus
Beginnerscursus
WSV Watersportdag
Beginnerscursus
Beginnerscursus
Pinksterkamp
Beginnerscursus
Deadline Kajak Juni
Beginnerscursus
Tocht naar Olst
Ruiten Aa
Internationaal Kanopolo Toernooi
Deadline Kajak Juli-Augustus
Stadsgrachtentocht, locatie volgt later
Toertocht Giethoorn
Linschoten
Werkdag
Deadline Kajak September
Werkdag
Linde
Veluwerally
Deadline Kajak Oktober-November
Dinkel
Landelijke Kanodag
Deadline Kajak December-Januari

Groep
Toer
Redactie
Toer

Toer
Redactie
Toer
Polo
Redactie
Toer
Toer
Redactie
Toer
Redactie
Toer
Redactie

Klusdag
Op zaterdag 8 april was er weer een klusdag. Deze keer zijn de deuren van
de botenloods geïmpregneerd. Zo kunnen ze weer een tijd mee en ziet het
er weer fris uit.
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Thomas Roth in de kreukels
Op donderdag 16 maart werd Thomas op de motor van links in de flank
gereden door een auto op de dijk van Terwolde richting Veessen. Met als
gevolg 12 botbreuken, nl sleutelbeen, vier ribben, beide handen ieder drie
breuken en ’t bekken.
Ik ben bij hem in ’t ziekenhuis op bezoek geweest en ’t eerste wat hij zei,
maar ik leef nog, dus echt een optimist. Hij had wel pijn maar dat werd
morfine onderdrukt. Maar vandaag 30 maart was hij, zij het in een rolstoel
met medewerking van Marleen, weer bij DKV present. Volgens de arts
komt alles weer goed dus wordt maar gauw weer beter.
Jammer van de motor, want die is total loss.
Ab Kolkman
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Winnende foto’s in maart zijn fotoserie
Onze DKV Foto/mediawedstrijd heeft in maart twee inzendingen ontvangen
en gescout. Beide inzendingen zijn fotoseries waarmee we mooi kunnen
laten wat het betekent is om kano te varen en lid te zijn van DKV. De
inzending van Renate Bongertman is gekozen tot mooiste inzending. Haar
series waren een combinatie van tekst en foto’s, waarin duidelijk het plezier
in kanovaren, maar ook het leren nieuwe vaardigheden naar voren kwam.
We hebben een link geplaatst naar het fotoalbum vanaf de wildwater
pagina. De positie van DKV kwam bij Inge Hospers meer tot z’n recht, zij
publiceerde vanuit een nieuwe Instagram account op naam van DKV. Met
een Instagram pagina kun je natuurlijk heel veel laten zien, we hopen dat
Inge nog veel mooie foto’s plaatst.
Renate krijgt zo spoedig mogelijk haar barkaart. Op naar de volgende
maand, een maand waarin kanovaarders uit de winterslaap komen. We
zien uit naar inzendingen en nominaties!
Meer info: http://www.deventerkanovereniging.nl/nieuws/foto-mediawedstrijd-2017.html

DKV verlamd, verlamt of verfrist?
We zijn allemaal sporters, kanosporters, daarvoor zijn we lid van DKV.
Door samen te sporten ontstaat plezier in de sport, door samen de sport te
organiseren ontstaat pas het sportelement, ook bij DKV. Terugkijkend op
de afgelopen jaren hebben we veel goede herinneringen aan DKV
evenementen, groot of klein, zowel met kanosport als met gewone
gezelligheid.
We merken dat er belangstelling uit de bevolking van Deventer is voor de
kanosport. Met een beetje inspanning worden onze kanosport disciplines in
Deventer bekend, vooral via events en via social media. Het zou prettig zijn
als de vereniging een mooie opvolging van generaties kent. Dan kunnen
we in 2018 onze 85e verjaardag vieren en nog vele jaren daarna van de
kanosport genieten.
De sport beoefenen vraagt ook om organisatie van de sport. Vrijwilligers
hebben zich ingezet om die mooie momenten voor alle andere leden
mogelijk te maken. Het zijn vrijwilligers die zorgen dat de andere leden
gebruik kunnen maken van ligplaatsen, van het botenhuis, toegang tot het
water en zo nog meer. Dat kost tijd en inspanning, en natuurlijk contributies
en ander geld. En belangstellenden bekend maken met kanovaren vraagt
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ook wel even tijd. Wij, als bestuur namens alle leden, bedanken alle
vrijwilligers graag.
Terug naar de organisatie van DKV, dan zien we dat onze organisatie wel
een tikje meer inspanning vraagt: zijn we verlamd? Mensen zijn hard nodig
die uitstralen dat kanosport een leuke sport is, die de sportactiviteiten
organiseren en ook de randvoorwaarden regelen, die contactpersoon zijn
voor belangstellenden, die zich inspannen voor het onderhoud van
materiaal, voor onderhoud van allerlei onderdelen van de accommodatie,
etc. Als die mensen ontbreken, verlamt de sport en verlamt de club. DKV
verkeert, nu twee omvangrijke en dragende disciplines geen vaste trekker,
aanspreekpersoon of bestuurslid meer hebben, misschien op een punt
waar we als vereniging dreigen te verlammen.
Of we kunnen dit moment zien als een kans om te verfrissen. Als zittend
bestuur, met gemankeerde bezetting, kiezen we liever voor verfrissen. Als
bestuur willen we daarom een gesprek voeren met de leden om helder te
krijgen waar en wat we binnen DKV moeten verfrissen? Om daaraan te
beginnen organiseren we drie gespreksavonden om met elkaar gedachten
uit te spreken. Per avond willen we met elkaar drie vragen bespreken: 1)
wat betekent DKV en haar kwaliteiten voor jou? 2) Wat hoop & verwacht je
dat de vereniging kan betekenen voor jou? 3) En wat voor actie is er nodig
binnen DKV om die verwachtingen waar te kunnen maken?
De dreiging van verlamming is er, we kunnen alleen door blijven gaan als
DKV, en ook alleen maar frisse ideeen uitvoeren, als de disciplines en het
bestuur goed georganiseerd is. Daarom leggen we op de gespreksavonden
uitdrukkelijk de oproep weer voor aan jullie: organiseer je eigen sport in je
eigen discipline en natuurlijk in je eigen vereniging.
Kom naar zo’n avond, hoe beter voorbereid hoe beter, denk en doe mee!
 Woensdag 10 mei, 21 uur, met focus op samen zijn en de gezelligheid
voor en na de sportmomenten
 Woensdag 17 mei, 21 uur, met focus op toervaarders
 Woensdag 31 mei, 21 uur, met focus op polo’ers
Kom naar zo’n avond en praat mee! Wil je mee doen die avonden voor te
bereiden of te organiseren, laat ons weten. De gesprekken beginnen
steeds om 21:00 uur!
DKV bestuur, namens deze: Siep Littooij, voorzitter
(dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl)
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