Nieuwsbrief D.O.S.C. afdeling Voetbal

Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief: Nordin Emam welkom in het eerste elftal,
DOSC is een UEFA coach rijker en voetbal 2-daagse succesvol.
En we vragen graag je aandacht voor de vrijwilligers die we nog
zoeken voor het nieuwe seizoen.

Voetbal 2-daagse groot
succes
De Utrechtse Voetbalschool organiseerde in de
voorjaarsvakantie een voetbal 2-daagse op de DOSC
velden. Het programma zat vol met techniektraining en
voetbalplezier voor de ruim 100 kinderen die
deelnamen.

Trainersstaf eerste elftal rond
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat zowel hoofdtrainer Robin van Holst als ook
assistent-trainer Arjen Grapendaal komend seizoen opnieuw de technische staf van
DOSC-1 vormen.
Ook verwelkomen we Nordin Emam (18) na de zomer terug bij DOSC. Nordin is
een zeer gedreven en fanatieke speler. In zijn jongere jaren speelde Nordin
voornamelijk als opkomende linksback. De laatste jaren heeft Nordin zich bij
Jonathan in Zeist verder ontwikkeld als vleugelaanvaller. Nordin: “Ik kijk er naar uit
om weer bij DOSC te voetballen. Ik ben Jonathan dankbaar voor de kans om 3 jaar
op divisieniveau te hebben kunnen voetballen, ik heb daar veel geleerd. Nu ik naar
de senioren ga is het tijd om terug te keren bij ‘mijn’ club."
We kijken uit naar een nieuw seizoen met mooie resultaten!

Nieuwe UEFA Coach
DOSC is weer een gediplomeerd trainer rijker!
We zijn trots om te melden dat Dennis van der Veer is
geslaagd voor zijn opleiding UEFA C Youth aan de
KNVB academie.
Namens DOSC gefeliciteerd!

Vrijwilligers voor Kleding &
Materiaal gezocht!
Help je mee onze teams te voorzien van kleding? Of
zorg jij dat onze teams met de juiste materialen
kunnen trainen? We zoeken voor Kleding & Materiaal
een aantal coördinatoren en een bestuurslid.
Wat ga je doen?
Je koopt onze voetbaltenues in, coördineert het innemen en uitgeven van de
kleding, beheert de voorraad en vervangt als het nodig is een paar sokken of een
shirt. Je maakt het mogelijk dat er word getraind door voldoende ballen op voorraad
te houden en de netten in de voetbaldoelen te vervangen als dat nodig is.
Door het seizoen heen zijn er werkzaamheden, met een piek aan het einde en
begin van het voetbalseizoen (vanwege het coördineren van inname en uitgifte van
de kleding). Er is een ‘pool’ van vrijwilligers die je kunt inzetten.
Denk je graag mee over het beleid, het budget en lijkt het je leuk eerste
aanspreekpunt te zijn als het over onze outfits,velden en materialen gaat? Dan
vertellen we je graag meer over de rol van bestuurslid!
Wil je helpen maar vraag je je af of je voldoende tijd te besteden hebt? We zoeken
naar meerdere vrijwilligers zodat de werkzaamheden verdeeld kunnen worden.
Mooi meegenomen!
Als coördinator of bestuurslid hoef je geen bardienst te draaien of wedstrijd te
fluiten. En niet onbelangrijk, je krijgt veel waardering van al onze voetballers.
Meer weten?
Heb je vragen? Is deze rol jou (of iemand die je kent) op het lijf geschreven? Bel of
mail Dennis 06 21 241 319, dennis.de.jager.ddj24@gmail.com of vraag je
coördinator of een bestuurslid.
Dank je wel
Dankzij onze vrijwilligers kunnen onze teams iedere week trainen en wedstrijden
spelen. Dank je wel dat je ons daarbij helpt! #samenzijnweDOSC

Dank je wel!
Na ruim 10 jaar als vrijwilliger nauw bij DOSC
betrokkken te zijn geweest - als leider, trainer en
bestuurslid Kleding & Materiaal - neemt Evelien
Hascher aan het einde van dit seizoen afscheid.
Evelien, dank je wel voor wat je voor de club hebt
betekend!

Kloppen je gegevens nog?
Ontvang je deze nieuwsbrief liever op een ander e-mail adres? Via de knop
onderaan deze mail kun je je gegevens aanpassen.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet of ken je iemand die het leuk vindt om de
nieuwsbrief te ontvangen? Aanmelden kan via deze link.
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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.

