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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: Jan de Greeff 
T 0575 492048 

dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl 

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

Bestuurslid: Paul van der Lee 
Opleidingen 
T 0570 859058 
 

dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl 
 
 

Bestuurslid: Mark Greveling 
Wedstrijdcommissie 

dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl 
 

   

Commissie: Jurre Diteweg 
Onderhoudscommissie 

dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl 
 

Jeugd: Lennard Vaandrager 
Marius Roeterdink 
 

lennardvaandrager(at)hotmail.com 

Redactie Kajak: Arie van Eijk 
Marcel van Maaren 

dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl 

Website:  dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl 
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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 

In het koude seizoen naar het zwembad met DKV ...................................... 5 
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Agenda 

Maand Dag Activiteit Groep 

Februari 11 Deadline Kajak Februari-Maart Redactie 

 

In het koude seizoen naar het zwembad met DKV 

In het koude seizoen zijn er weer een aantal mogelijkheden om in 
warmwater te oefenen. We hebben weer vijf zaterdagen in het borgelerbad 
gereserveerd voor de lange boten. Voor Kanopolo zijn drie zaterdagen 
gereserveerd. In januari en februari gaan we weer een zelfredzaamheid en 
eskimoteercursus organiseren. En aan het begin van het warme seizoen is 
er voor de grootwatervaarders de moreel verplichte reddingsoefeningen. 
  
De zelfredzaamheids en eskimoteercursus is open voor leden en voor 
mensen van buiten DKV. De andere trainingen zijn voor DKV-leden. 
  
De zwembadtrainingen vinden plaats op: 
Zaterdag 13 januari 2018 
Zaterdag 3 februari 2018 
Zaterdag 3 maart 2018 
Max 12 deelnemers per keer. Opgeven bij Paul van der Lee 
inschrijven(at)deventerkanovereniging.nl 
  
Voor de kanopolo trainingen kan je contact opnemen met Raimond Hof. 
  
De zelfredzaamheids en eskimoteer cursus vind plaats op de vijdag 
avonden 12, 19 en 26 januarie en op 2, 9 en 16 februari in het instructiebad 
van de Scheg. 
Max 14 deelnemers! 
Voor de zelfredzaamheids en eskimoteer cursus 
opgeven bij Paul van der  Lee, inschrijven(at)deventerkanovereniging.nl 
  
Op 7 april gaan we voor het laatst naar het zwembad voor de 
Veiligheidsoefeningen. Een "verplicht" nummer voor alle 
grootwatervaarders. Graag hoor ik op tijd wie er belangstelling voor 
hebben. Ik heb nu een uur gereserveerd omdat er vorig jaar (te) weinig 
animo was. Andere jaren was dat meer. 
Maximaal 12 deelnemers per les.


