Nr. 2 najaar 2021

DSC Handbal Nieuwsbrief
Voor trainers, coaches, handballers, vrĳwilligers & ouders

We mogen weer!
Ok, dat is al een tĳdje zo, maar we
genieten nog steeds van het feit
dat we weer zaalcompetitie mogen
spelen! Waar we ook van genieten
is dat steeds meer enthousiaste
kids zich melden bĳ DSC handbal.
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Wat we nog missen zĳn (nog meer)
enthousiaste vrĳwilligers.
Er is een serieus tekort aan
trainers, een pr-afdeling, hulp bĳ
het bestuur, etc. Lees daarover
vooral meer in de nieuwsbrief, want
vrĳwilliger zĳn bĳ DSC handbal is
echt geen straf!

Trainers gezocht!
Ja, ho! Niet gelĳk dit stukje overslaan!
DSC groeit en het aantal trainers neemt af. Dat is
lastig...
Heb je ooit of nog nooit gehandbald en lĳkt
training geven je leuk? Regelmatig of af en toe?
Meld je aan! Ook zonder voorkennis kun je een
heel eind komen, en wĳ helpen je met kennis,
informatie en trainingsvoorbereiding.
Het belangrĳkste is dat je enthousiast en
geïnteresseerd in sport bent, en feeling hebt met
de jeugd-doelgroep.
Meer weten?
Stuur een mail naar info@dsc-handbal.nl

Plus-actie
Tot zaterdag 13 November loopt de
'Spaar je club gezond' actie nog bĳ PLUS
supermarkten in de regio. We staan nu op
ongeveer 1.000 EUR bĳdrage, de laatste
loodjes dus!

Bĳ elke 10 euro boodschappen krĳg je een bonus
punt. Deze punten kun je op https://mĳn.plus.nl/
sponsorpunten/ schenken aan onze club door te
zoeken op 'DSC', vervolgens 'Diepenveense
Sportclub Handbal' te selecteren en dan de sponsor
punt code in te vullen. Leden, familie, buren,
vrienden, kennissen, iedereen die de club een warm
hart toedraagt kan sparen! Hoe meer mensen we
activeren, hoe hoger het sponsorbedrag. En: deze
laatste week krĳg je dubbele bonuspunten!
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Bonusgetal
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Ook hebben we ‘het Bonusgetal’, een leuke manier
om de club te steunen! Het bonusgetal is een
wekelĳkse loterĳ op basis van een nummer dat je
aan kunt vragen. Met een inleg van pakweg 1 EUR
per week, kun je dan wekelĳks 20 EUR winnen.

Meld je aan via https://dsc-handbal.nl/steun-dsc/, of
direct bĳ Dicky Bos of Arthur Janse
(penningmeester). Hier kun je trouwens ook de
nummers vinden waaruit nog te kiezen valt.

Scheidsrechters
Traditiegetrouw fluiten onze oudere
jeugdleden wedstrĳden van de
jongere jeugd. Sinds wĳ voor het
buitenseizoen zĳn overgestapt op
beach-handbal zĳn wĳ als vereniging
verplicht voor onze eigen wedstrĳden
een scheidsrechter mee te nemen,
wat een bĳna onmogelĳke opgave is.
Daarom zoeken wĳ ouders die het,
na een kleine cursus, leuk zouden
vinden om beach-wedstrĳden te
fluiten.
Het gaat zeker niet om een grote
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verplichting, dus heb je interesse,
informeer vrĳblĳvend.
Je zou er de kids van DSC handbal
een heel groot plezier mee doen!

Nog meer vrĳwilligers...
Een organisatie als DSC handbal staat of valt
met de vrĳwilligers. Dus meld je aan voor een
van de volgende functies:

Coördinator PR
Het zou fijn als er één iemand de spin in het pr-web is
met overzicht over alle acties, die nieuwe acties
opzet, en hierover communiceert met ons bestuur.
Wie wil die rol op zich nemen?
Ons bestuur, dat ca. 9 keer per jaar vergadert zoekt
ook dringend een secretaris.
Voor ons altĳd fantastische handbalkamp in juni
zoeken wĳ leden voor de kampcommissie.
Er is ruimschoots informatie van de vorige jaren
beschikbaar, en er zĳn al 2 commissieleden, dus
instappen is niet moeilĳk!
Hulp bĳ de administratie van de grote clubactie
zoeken wĳ ook. Nicolette is coördinator maar die kan
zeker nog hulp gebruiken
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Voor in de agenda
2 december 2021

16:30 Pietentraining
voor de F en E teams

5 maart 2022

potgrondactie
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Zoals in de jaarvergadering is besloten, gaan we
volgend seizoen over tot een kledingfonds waarbĳ
de club de shirts, broekjes en sokken aanschaft tegen
een vergoeding van 1 euro per spelend lid per
maand. Wie wil samen met Meryem uitzoeken welke
mogelĳkheden er zĳn qua kledingfonds?
Daarnaast zoeken wĳ nog vrĳwilligers voor
onze technische commissie, ledenwerving
en vrĳwilligers-beleid.
Binnenkort volgt een mailing met meer details!

Handbal-masterz
Speelt je kind handbal en ben je af en toe coach,
of gewoon geïnteresseerd? Ga naar de website
www.handbalmasterz.nl en leer op een
overzichtelĳke manier de belangrĳkste regels
kennen.
Ben je lid van de NHV? Dan kun je hier je
spelregelbewĳs halen. Maar ook zonder
lidmaatschap kun je hier kennis op doen die het
spel extra leuk maakt!
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Benzinekaarten?
Beinzinekaarten!
Als laatste willen we de benzinekaarten bĳ
benzinestation Avia/De Keur onder de aandacht
brengen. Als je er tankt krĳg je voor elke 10 liter een
stempel; 50 stempels is een tientje voor de club!
We zullen voor ‘t gemak ook direct wat kaarten onder
de leden verdelen zodat je direct kunt beginnen met
sparen.
Hoe mooi kan het leven zĳn, alvast bedankt voor de
ondersteuning! ;-)
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