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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief D.O.S.C Voetbal
Het nieuwe seizoen is begonnen! Welkom terug!
In deze nieuwsbrief alle informatie op een rij, met natuurlijk
aandacht voor onze corona regels. Lees deze goed door voordat je
naar DOSC komt.
Samen maken we er een sportief en gezellig seizoen van!

Waar moet je op letten als je
naar het DOSC park &
paviljoen komt?
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat naast de algemene corona regels, er voor de
horeca (en dus ook voor ons paviljoen) duidelijke regels zijn.Houden we ons hier
niet aan, dan riskeren we sluiting van ons paviljoen.
Dit zijn de belangrijkste regels op ons park & in ons paviljoen:
Er is mogen maximaal 250 bezoekers op het gehele terrein aanwezig
zijn. Indien het voetbalbestuur verwacht dat er meer dan 250 bezoekers tegelijk
aanwezig zullen zijn, worden maatregelen getroffen op toegangsbeperkingen.
Het kan dus zijn dat je in die gevallen geen toegang tot het terrein krijgt.
De aangegeven eenrichtingsverkeer pijlen moeten gevolgd worden.
Kleedkamers & douches zijn alleen in gebruik voor senioren (O19 en hoger).
Neem als speler je eigen bidon mee.
Een gezondheidscheck is verplicht als je de kantine/terras bezoekt. Registratie
van persoonsgegevens gaat via een QR-code of formulier. Het terras mag alleen
betreden worden via de kantine.
Zitten is verplicht in de kantine en op het terras. Zijn alle stoelen bezet, zoek
dan een plaats langs het veld.
Let erop dat we niet allemaal tijdens de wedstrijdpauze naar de bar gaan, maar
ons gedurende wedstrijd gelijkmatig verspreiden.
De kantine en het terras hebben beperkte zitplaatsen (circa 110), het kan dus
zijn dat het vol is en er geen plek is (vooral in de middag en bij thuiswedstrijden
van het eerste). Je kunt dus teleurgesteld worden als je niet naar binnen kan. We
rekenen hierbij op je begrip.
Op de zaterdagen sluit het paviljoen om 18.30 uur.
Word je getest of heb je corona? Blijf thuis en meld dit bij je leider.
Voor het volledige voetbal protocol en de looproutes, klik hier!
We gaan het samen doen
Het is even wennen al die maatregelen, maar we zijn als vereniging
verantwoordelijk voor wat er in het paviljoen en op het terras gebeurt. Lukt dat niet
en worden de aanwijzingen van de vrijwillgers niet opgevolgd? Dan moeten we het
paviljoen (tijdelijk) sluiten. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen.
Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.
Help ons om samen dit te laten slagen. Geef als afdeling, lid, sporter en
bezoeker daarom het goede voorbeeld. Denk positief met ons mee als je
andere manier ziet. Spreek elkaar aan als het niet goed gaat maar deel ook
vooral eens een compliment uit.

Samenwerking voetbalschool
De afgelopen 2 jaar heeft DOSC samengewerkt met
De Utrechtse Voetbalschool (UVS). Nu is het tijd om
met een andere sportvereniging de samenwerking aan
te gaan.
UVS organiseerde, als afsluiting, samen met keepersschool Klemvast eind
augustus een voetbal tweedaagse met maar liefst 111 deelnemers! Als dank voor
de samenwerking heeft UVS aan DOSC een bedrag van € 111,- gedoneerd. Dit
bedrag gaan we besteden aan het trainingsmateriaal voor de jeugd. We kijken terug
op een fijne samenwerking met UVS.

Trainingsschema en technisch beleidsplan
online
Het trainingsschema en het technisch beleidsplan staan online op de website van
DOSC. Wil je meer weten, 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.

