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D.O.S.C. Nieuwsbrief
In deze nieuwbrief een terugblik op het afgelopen seizoen,
belangrijke data voor in de agenda en een update over de nieuwe
velden. Fijne vakantie gewenst!

Bijna zomervakantie na een bijzonder
seizoen...
Op de drempel van de zomervakantie kijken we terug
op een bijzonder seizoen. Een seizoen dat abrupt door
het Coronavirus werd onderbroken. Geen trainingen,
geen wedstrijden en dus ook geen kampioenen dit
jaar.
Maar het gaat de goede kant op. We zijn al weer een
tijdje aan het trainen en na de zomer start het nieuwe voetbalseizoen. Natuurlijk met
wat aanpassingen hier en daar, maar we gaan ervoor!
Dit seizoen ook geen vrijwilligersavond, maar wel vanaf deze plek veel dank voor de
inzet van de ruim 100 vrijwilligers bij DOSC. Dankzij jullie kunnen de leden elke
weer week hun favoriete sport beoefenen.
Een paar vrijwilligers willen hier in bijzonder bedanken:
Jean-Paul van Oudheusden heeft zich jarenlang als bestuurslid voor de jeugd
ingezet. Samen met de coördinatoren bracht hij structuur aan binnen de afdeling
jeugd en heeft hij er voor gezorgd dat er jeugdtoernooien bij onze club
plaatsvonden. Wouter Hummel volgt Jean-Paul op in het bestuur.
Albert van Veldhuijzen bedanken we omdat hij tijdelijk zijn rol als terreinmeester dit
seizoen weer heeft opgepakt voor het 1e elftal van DOSC. Albert had al afscheid
genomen en stopt nu echt definitief met het terreinmeesterschap aan het einde van
het seizoen. Willem Dekker gaat de rol van terreinmeester op zich nemen op de
zaterdagen dat het 1e team thuis speelt.
Het bestuur.

Belangrijke data voor het nieuwe
seizoen!
Noteer onderstaande data alvast in je agenda:
29 augustus: Start beker junioren en senioren (O13 en hoger)
5 september: Start wedstrijden pupillen (O8 t/m O12)
5 & 12 september: Ruilochtenden kleding (08:00-11:00)
Via de coordinatoren volgt meer info over start van de trainingen.

Nieuwe velden bijna klaar
Het is bijna zover! Binnen enkele weken zullen zowel
veld 2 als veld 3 voorzien zijn van nieuw kunstgras.
Ook de kleedkamers komen aan bod. Het plan ligt
klaar om twee kleedkamers bij te bouwen (op de plek
van de noodkleedkamers). Als alles volgens plan
loopt, moet dit in het najaar gerealiseerd zijn.
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