
Samenwerking: 

                                             

 

 

 

Beste bewoners van de wijk Westergouwe, 

 

Namens de Westergouwe commissie van SV DONK heten wij iedereen hartelijk welkom in de wijk 

Westergouwe. Graag stellen wij onze vereniging aan u voor.  

SV DONK is een omnivereniging en is opgericht op 29 oktober 1920.  De vereniging bestaat uit de 

volgende afdelingen: 

Competitievoetbal: 

- Senioren heren en dames 

- Jeugd jongens en meisjes 

- Zaalvoetbal 

- G-voetbal   

Recreatiesporten zonder competitie verplichtingen 

- Recreatie voetbal dames en heren  

- Mini Pupillenvoetbal voor jongens en meisjes   

- Darten 

- Biljarten  

 

• Heren- en dames competitievoetbal kan zowel op de zaterdag en zondag beoefend worden, 

overig competitievoetbal op de zaterdag. Zaalvoetbal op doordeweekse avonden.  

• Voetbal als recreatiesport, dus zonder competitieverplichtingen, kan op de vrijdagavond 

beoefend worden. 

• Mini Pupillen (leeftijd 4 t/m 6 jaar) hebben de gelegenheid op woensdagmiddag en/ of op 

zaterdagochtend te trainen. Op zaterdag worden ook 4 tegen 4 wedstrijdjes georganiseerd. 

(zie ook onze website www.svdonk.nl Teams � Mini-pupillen). 

• Biljarten wekelijks op de woensdagmiddag, darten een aantal keren per seizoen in 

toernooivorm. 

 

Samenwerking SV DONK            Wijkvereniging Westergouwe  

Op 6 oktober jl. heeft op het sportpark van SV DONK een gesprek plaats gevonden tussen de 

voorzitter van de Wijkvereniging Westergouwe en de Westergouwecommissie van SV DONK. Tijdens 

het gesprek zijn Wijkvereniging Westergouwe en SV DONK officieel een samenwerking aangegaan 

om zo onze gezellige familieclub en de nieuwe wijk dichter bij elkaar te brengen. Wij bieden u 

daarom het volgende aan: 

Als iemand uit uw gezin nu lid wordt van SV DONK, ontvangt u het eerste 

seizoen 25% korting op de contributie. 

Indien er op meer gebieden samenwerking wordt gezocht, zal dit op de website worden vermeld. 

Vragen? 

Mocht u interesse in onze vereniging hebben neemt u dan contact op via westergouwe@svdonk.nl . 

De coördinator van de betreffende leeftijdsgroep zal hierna contact met u opnemen. In overleg kan 

er eerst enkele malen worden mee getraind, voordat men lid wordt. 

Voor meer infomatie kijk op onze site: www.svdonk.nl 

Wij hopen u natuurlijk graag een keer te ontmoeten op Sportpark DONK! 

Met sportieve groet, 

Westergouwecommissie SV DONK 


