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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Februari D.O.S.C.
Voetbal
In deze nieuwsbrief vragen we onder andere je aandacht
voor de vacature van Terreinmeester, lees je meer over
de trainerscursus die binnenkort van start gaat en over de
ouderavond op 4 maart waar je meer informatie krijgt over
de teamsamenstelling van het komende seizoen.

DOSC zoekt jou! Beloning € 250,Ken jij of ben jij onze nieuwe terreinmeester?
Dan krijg je van ons een cadeaubon twv € 250,Help je mee aan een sportieve zaterdag
voor onze teams? Ter versterking van ons team
van vrijwilligers zoeken we een Terreinmeester M/V
(inclusief vergoeding t.w.v. € 40 p/d).
Iets voor jou?
Je bent een aantal zaterdagen in het jaar aanwezig op
het voetbalcomplex van DOSC en maakt bezoekers en scheidsrechters wegwijs.
Je zorgt dat de kleedkamers open zijn, materialen op de velden beschikbaar zijn en
aan het einde van de dag alles weer is opgeruimd.
Mooi meegenomen!
Ben je terreinmeester dan hoef je geen bardienst te draaien of een wedstrijd te
fluiten.
En je kan het werk van terreinmeester samen doen zodat je elkaar kunt afwisselen!
Bovendien ontvang je een vergoeding t.w.v. € 40 p/d.
Heb je zelf interesse of ken je iemand?
Heb je interesse of ken je iemand die dit zou kunnen/willen doen? Bel of mail
Dennis
tel 06 21241319.
Plaatsen we iemand via jou succesvol dan ontvang je als dank een diner/cadeau
bon t.w.v. €250,-*
Dank je wel
Dankzij onze vrijwilligers kunnen onze teams iedere week trainen en wedstrijden
spelen. Dank je wel dat je ons daarbij helpt!
*het bedrag is naar rato van het aantal dagen dat de terreinmeester daadwerkelijk aan de slag gaat.

Doe je mee met onze interne
jeugdtrainerscursus?
Vraag je je af hoe een training beter kan? Wil je
meer uit de trainingsoefeningen halen? Kun je wel
wat tips gebruiken om je team nog beter te trainen
en motiveren?
In maart kun je weer deelnemen aan onze eigen
jeugdtrainerscursus, voor trainers, begeleiders én
geïnteresseerde ouders. Deze cursus is speciaal
ontwikkeld voor DOSC.
Ons hoofd Jeugdopleiding Gert Slomp verzorgt 4
cursusavonden, waarin hij je praktische tips geeft over:
- Hoe haal je meer uit een training/oefening?
- Hoe coach je spelers op een goede manier?
- Hoe bereid je een training voor?
Wanneer? Trainingsgroepen t/m O12 op dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart.
O13 t/m O19 op woensdag 11, 18, 25 maart en 1 april.
Aanvang 19.30, einde uiterlijk 21.00 uur.
Aanmelden? Stuur een mailtje naar Gert Slomp . Meer weten? Voor informatie is
Gert bereikbaar via 06 10 339 098.
PS De training is laagdrempelig, gratis voor onze leden en ook interessant als
je (nog) niet veel voetbalkennis hebt!

Ouderavond 4 maart 20.00 uur
In april en mei is de Technische Commissie samen met de
jeugdcoördinatoren druk bezig met de samenstelling van de teams
voor het volgende voetbalseizoen.
Ter voorbereiding hebben de leiders en trainers hun team beoordeeld. Zij worden
nadrukkelijk bij de samenstelling betrokken.
Het kan zijn dat je als ouder of begeleider een wens/vraag of een mening
hierover hebt. Daarom organiseren we een ouderavond in het Paviljoen van
D.O.S.C. op woensdag 4 maart vanaf 20.00 uur.
Het onderwerp is "Voetbal is plezier voor iedereen. Vraag en antwoord over de
teamsamenstellingen van seizoen 2020-21."
Aanwezig zijn Paul Rondeel (hoofd Technische Commissie), Gert Slomp (hoofd
jeugdopleiding) en Jean-Paul van Oudheusden (bestuurslid voor de jeugd).
Mocht je vooraf al vragen willen insturen om er zeker van te zijn dat deze behandeld
worden, dan kun je dat doen per mail aan Jean-Paul van Oudheusden.
Graag tot dan!

Inschrijving jongste voetballers
(geboortejaar 2015)
Vanaf 10 februari is de inschrijving voor het
nieuwe seizoen 2020 - 2021 open voor de
jongste voetballers!
Wie?
Kinderen die in 2020 vijf jaar worden (dus
met geboortejaar 2015) kunnen vanaf nu
worden ingeschreven bij Jean Paul van
Oudheusden.
Wees er snel bij, want alleen de eerste 45 kinderen kunnen geplaatst worden.
Wachtlijst
Latere inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst.
Plaatsing op de wachtlijst gaat op volgorde van binnenkomst. Kinderen met een
voetballende broer of zus krijgen voorrang bij plaatsing op de wachtlijst.

Samen langs de lijn
Onze DOSC voetballers spelen hun wedstrijden graag
voor een groot publiek, toeschouwers zijn dan ook
altijd van harte welkom.
In de afgelopen maanden zien we dat toeschouwers
regelmatig op het veld staan om hun teams aan te moedigen.
Wij waarderen dit enthousiasme, maar we willen jullie vragen om de clubregels te
respecteren en altijd achter de hekken/de lijn plaats te nemen.
Alvast bedankt en tot ziens langs de lijn!
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