Nieuwsbrief januari 2018
Brandbrief
Alle leden hebben een brandbrief ontvangen
vanuit het bestuur. We zijn dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden, waaronder 1
voorzitter, 1 lid van de sponsorcommissie en
2 leden voor de technische commissie. We
willen nogmaals benadrukken dat we op dit
moment alleen het hoognodige kunnen doen:
het korfballen overeind houden. Hierdoor

kunnen we verschillende punten niet de
aandacht geven die ze verdienen. Ben jij of
ken jij iemand die een van deze functies in
het bestuur kan opvullen, dan horen we het
graag zo snel mogelijk van je!
DSV kan niet blijven bestaan als de
situatie niet veranderd!

Scheidsrechters
● Amber van Hulten en Denise van Doormaal
hebben hun scheidsrechters diploma gehaald.
Van harte gefeliciteerd!
● Het bestuur wil samen met de
arbitragecommissie nog kijken of alles nu
goed geregeld is en duidelijk is voor
iedereen. Waar indien praktisch haalbaar is
kan er een vangnet ingebouwd worden.

● Scheidsrechters komen regelmatig niet
opdagen, dit is vervelend voor de speelsters.
Daarom hebben we ervoor gekozen om op
vrijdag iedere scheidsrechter van dat
weekend te bellen. Marit v.d. Hoven neemt
dit op zich.
● Het is erg belangrijk dat ruilingen goed
worden doorgegeven!!

Materiaalruimte buiten
Frans Hoosemans heeft met behulp van vele vrijwilligers een nieuw materiaalruimte gebouwd. De
komende maanden zal er hard gewerkt worden aan de inrichting. Wij hopen met de start van het
buitenseizoen de materiaalruimte in gebruik te kunnen nemen.

Nieuwe aanwinsten!

Vrijwilligersfeest

We verwelkomen onze nieuwe
jongste aanwinsten: de Kangoeroes.

In december 2017 hebben we een geslaagd
vrijwilligersfeest gehouden in de kantine om
alle vrijwilligers van DSV te bedanken. Jack
van Bijsterveldt werd deze avond extra in
het zonnetje gezet, vanwege zijn enorme
inzet als scheidsrechter en materiaalman!
Nogmaals Bedankt!

Wie waarvoor benaderen
● Ben je ervan bewust wie je waarvoor moet benaderen. Benader de juiste commissie:
Technische commissie
 tc.dsv@hotmail.com
Arbitragecommissie
 lalies-dsv@hotmail.com
Sponsorcommissie
 penningmeester.dsv.korfbal@gmail.com
Commissie ledenwerving
 bjorn.janine@home.nl
Activiteitencommissie
 margomaton@hotmail.com
Communicatie en PR
 dsv@dsv-korfbal.nl
● Let erop, als je adres telefoonnummer of mailadres wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door
aan de ledenadministratie! (Site van DSV  Contact  aanmeldings-en-mutatieformulier)

Activiteitenkalender!
24 maart 2018
1-2-3 juni 2018
5-6-7-8 juni 2018
8-9-10 juni 2018
15-16-17 juni 2018

Koekenactie
RKDSV – DSV Kamp
Wandelvierdaagse
Haghorst jeugdkamp
Feestweekend RKDSV - DSV

DSV
www.dsv-korfbal.nl
dsv.diessen@knkv.net

