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CLUBACTIVITEITEN
De Algemene Ledenvergadering gepland op 9
november aanstaande wordt uitgesteld tot
begin 2021. Belangrijkste reden van dit
uitstel is de coronamaatregel om niet met
grote groepen in een binnenruimte bij elkaar
te komen. Het bestuur onderzoekt intussen
de mogelijkheid van een digitale ALV. De
huidige spoedwet maakt dit uitstel juridisch
mogelijk. Hopelijk laten de
coronamaatregelen het in januari/februari
2021 toe om dan wel een fysieke ALV in het
clubhuis te houden.
Het FIFA21 event voor de jeugdafdeling die
gepland stond op 14 november 2020 is
(voorlopig) verplaatst naar 23 januari 2021.

WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF?
Deze nieuwsbrief heeft de doelstelling om leden en
vrijwilligers gedurende de coronacrisis in deze
moeilijke periode met enige regelmaat te
informeren over de gang van zaken binnen de
vereniging. Ook is het de doelstelling om waar
mogelijk interactie te weeg te brengen onder en met
elkaar. Op welke wijze dan ook. Blijf in contact met
elkaar. Goede tips en leuke ideeën zijn van harte
welkom. Voor opmerkingen en/of vragen over de
nieuwsbrief mail naar voorzitter@svdcs.nl

DOOR COMBINATIE STERK
Dit is de 6e nieuwsbrief sinds we in de coronacrisis
zitten. De vorige nieuwsbrieven in het kader van
deze coronacrisis verschenen met enige
regelmaat op 27 maart, 7 april, 27 april, 10 juni
en 29 juni 2020. Tussendoor werden er nog korte
coronanieuwsberichten op de website geplaatst en
in ons clubblad DCS Post gepubliceerd. Het
Corona-protocol is telkens aangepast aan de
nieuwe maatregelen en op de website actueel
gehouden.
De reguliere competitie ging voorafgegaan door
de bekercompetitie zoals gepland in het weekend
van 19-20 september van start. Na twee weken
volgden er al verscherpte maatregelen tegen het
coronavirus. Er mocht geen publiek meer bij de
wedstrijden, het clubhuis ging dicht en activiteiten
werden afgelast of aangepast. Deze maatregelen
werkten nog onvoldoende waardoor er per 14
oktober nog een extra pakket met maatregelen
bovenop kwam. Voor een periode van een maand
werd de competitie stil gelegd, de trainingen voor
senioren heel lastig gemaakt en de kleedkamers
werden gesloten.
Op 27 oktober werd duidelijk dat de geldende
maatregelen niet een maand zouden duren, maar
zelfs nog langer. Hiermee wordt onze club
opnieuw en zwaar getest. Ook deze test zullen we
als sterke vereniging met elkaar doorstaan. We
zijn DOOR COMBINATIE STERK!

Over het al of niet organiseren van de
Nieuwjaarsreceptie 2021 moet het bestuur
nog een besluit nemen. Heb je een idee?
Maakt dit dan kenbaar bij het bestuur!
TRAININGEN/WEDSTRIJDEN
Onze velden zijn beschikbaar voor de
trainingen en/of onderlinge wedstrijden muv
de zondag (rustdag). De trainingen van alle
jeugdteams zijn gewoon bezig. Ook in het
weekend wordt er nog veel georganiseerd
zoals onderlinge wedstrijden, toernooitjes en
extra trainingen. Laten we hopen dat dit zo
blijft en komende weken niet verboden wordt.
De senioren mogen ook trainen, maar dan in
groepjes van maximaal 4 en op de onderlinge
afstand van anderhalve meter. Door deze
beperkingen van trainen is het simpele doel
om de conditie op peil houden en elkaar te
blijven ontmoeten.
COMPETITIE
DCS zal zich via KNVB inzetten om minstens
de eerste helft van de competitie uit te spelen
vanaf het moment dat de competitie weer
begint. Aan het einde van deze halve
competitie volgt nog een nacompetitie voor
promotie en degradatie. Er kan gespeeld
worden tot eind juni en daardoor zijn er
voldoende speeldagen beschikbaar. Voordeel
hiervan is dat de druk van de resterende
speelkalender afgaat en deze halve
competitie uitgespeeld kan worden. Zo ziet
DCS dat voor zich.
GROTE CLUBACTIE
De verkoop van de loten van de Grote
Clubactie is aan de gang. De deelnemende
teams en leden/vrijwilligers hebben
momenteel samen al gezorgd voor een
opbrengst van bijna €2.500,=. Voor nu een
prima resultaat en met het online aanbieden
van Superloten aan onze seniorenteams moet
de opbrengst nog mooier en hoger kunnen
worden en is dan een prima financiële injectie
in deze moeilijke periode!

