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Nieuwsbrief D.O.S.C Voetbal
Zo vlak voor de Kerst sturen we jullie onderstaande update.
Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en
een voorspoedige jaarwisseling.
Hopelijk tot snel in het nieuwe jaar!

Corona en financiën
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er vanwege de
coronacrisis veel zaken stil liggen. Bij DOSC gaat het
om de volgende onderdelen: geen voetbalcompetitie,
geen training voor senioren, geen Krijn Broerse
toernooi (elk jaar traditioneel in januari) en geen zaal
voetbal voor de jeugd.
Een groot deel van de kosten voor DOSC loopt natuurlijk gewoon door en de
kantine omzet moeten we nu helaas missen. Desondanks blijft het bestuur
nadenken over een tegemoetkoming voor onze leden. Dat kan echter alleen als er
bijvoorbeeld compensatie door de overheid of de gemeente plaatsvindt, of een
korting via de KNVB. De berichtgeving hierover houden we goed in de gaten en nog
voor de zomer zullen we jullie hierover informeren.

Technisch beleidsplan
Via een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie
geïnformeerd over het Voetbaltechnisch Beleidsplan
2020-2024. De belangrijkste basis voor dit beleid
vormen onze kernwaarden:
Speler- Plezier- Ontwikkeling- Respect- Trouw
(S.P.O.R.T.)
Natuurlijk maakt DOSC in het beleidsplan een
onderscheid tussen de prestatieve teams en de recreatieve teams. Voor beide geldt
echter dat het plezier voorop staat. Zonder plezier is het onmogelijk goed te
presteren, op welk niveau dan ook.
Het is aan de Technische Commissie (T.C.) om er voor te zorgen dat zowel spelers
als trainers en leiders zich kunnen ontwikkelen. Onze vrijwilligers spelen hierin een
belangrijke rol. Binnen de afdeling voetbal zijn dat er maar liefst 150!
Verder lezen? Klik dan hier.
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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.

