Nieuwsbrief D.O.S.C. afdeling Voetbal

Bekijk de webversie

Extra nieuwsbrief D.O.S.C Voetbal
In deze extra nieuwsbrief vind je informatie met betrekking tot de
competitie, geplande toernooien en de teamindeling voor volgend
seizoen.
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan
gerust contact op met je coordinator/coach.

Beste DOSC-er,
Gisteren is door de regering besloten om de
maatregelen, in verband met het coronavirus, te
verlengen tot en met 28 april.
Competitie
De KNVB heeft daaropvolgend besloten dat de amateur competities voor dit
seizoen niet worden hervat en er geen eindstanden komen. Voor een aantal van
onze teams een behoorlijke teleurstelling, aangezien zij op kampioenskoers lagen.
Maar onze gezondheid is belangrijker, zeker nu!
Toernooien
De toernooien die gepland staan - zowel uit als thuis - worden nog niet geschrapt.
Mocht Nederland weer veilig kunnen voetballen voor de zomer begint (eind mei,
begin juni), dan zouden we deze heel graag door willen laten gaan! Daarom vindt er
ook nog geen inname van de kleding plaats. Zodra er meer duidelijk is over het al
dan niet verlengen van de maatregel (na 28 april), informeren we je verder over de
toernooien en de inname van de kleding.
Financiën
Het stopzetten van de competitie heeft natuurlijk ook financiële consequenties voor
onze vereniging. Met name het mislopen van de kantine inkomsten is een aderlating
voor de vereniging waarvoor we maatregelen moeten nemen. Het afdelingsbestuur
heeft daarom besloten tot een uitgavenstop voor zover mogelijk. Verder gaan wij in
gesprek met de gemeente voor wat betreft de huur van het complex. De komende
periode zullen wij gebruiken om de financiële gevolgen verder in beeld te brengen.
De vervanging van de kunstgrasvelden 2 en 3 gaat vooralsnog gewoon door en we
hopen dit in de zomermaanden te kunnen afronden.
Tot slot loopt het proces van de teamindeling voor komend seizoen ook door.
Namens het bestuur wensen wij jullie veel sterkte in deze lastige tijd.
We hopen dat we elkaar nog voor de zomer weer zien bij DOSC.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u doscvoetbalnieuwsbrief@gmail.com toe aan uw adresboek.

