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Verlenging
coronatrainingen
en
de
voorbereiding op het nieuwe seizoen!
De animo om door te trainen was groot.
Vrijwel alle teams maken hiervan gebruik.
Ook waren er voldoende vrijwilligers voor
coronatoezicht (tot 1 juli), zodat het bestuur
heeft besloten om tot 11 juli door te laten
trainen.
De
versoepeling
van
de
coronamaatregelen betekent ook dat iedereen
weer “normaal” zonder beperking van 1,5mtr
afstand kan trainen. Na 11 juli begint een
korte zomerstop van circa 4 weken en zijn al
onze sportvelden gesloten. Voor zover nu kan
worden voorzien start de voorbereiding voor
de meeste teams medio augustus. DCS1
begint met de voorbereiding op 2 augustus.
Het voorbereidings-en trainingsprogramma
incluis oefenwedstrijden wordt binnenkort
bekend gesteld. Als de coronamaatregelen
miv 1 juli 2020 blijven zoals aangekondigd, is
de start van de competitie van het
amateurvoetbal (cat A) begin september
gepland. Over de start en indeling in
(beker)competities wordt iedereen nog tijdig
via DCS en KNVB websites en voetbal.nl
geïnformeerd.
Contributieverhoging uitgesteld
De jaarlijkse contributieverhoging van 2%
m.i.v. 1 juli 2020 wordt uitgesteld. Het
bestuur heeft hiertoe besloten om dankbaar
uiting te geven aan al haar leden die in deze
bizarre en moeilijke coronaperiode DCS trouw
zijn gebleven. De vermindering van het aantal
leden is hierdoor beperkt. Samen Sterk tegen
corona en Door Combinatie Sterk!
Vrijwilligersavond 2020
Het zal niemand verbaast hebben dat de
Vrijwilligersavond die gepland stond op 27
juni jl niet kon doorgaan. Het bedanken van
onze vrijwilligers met een ludieke en gezellige
middag en/of avond zal ergens aan het begin
van het nieuwe seizoen gaan plaatsvinden.

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

Clubhuis nog niet open
De sportkantines en clubhuizen mogen m.i.v.
1 juli weer open. Het bestuur heeft mede op
advies van de clubhuiscommissie besloten om
ons clubhuis (nog) niet te open. Er moet in
korte tijd veel voorbereidend en logistiek werk
worden verricht om het clubhuis conform het
protocol Heropening Horeca te mogen
openen. De clubhuiscommissie gaat de
komende tijd daarmee aan de slag om goed
voorbereid het clubhuis in augustus te kunnen
openen. Het zich moeten houden aan de
1,5mtr afstandsregel en het maximaal aantal
personen zowel binnen als buiten het clubhuis
zijn grote uitdagingen. De bedoeling is nu om
op het terras een grote (party)tent neer te
zetten, zodat er bij minder goed weer voor
meer leden een (zit)plek is.
Bijeenkomst leider/trainers/kaderleden
Op 7 juli 2020 om 1900 uur heeft het bestuur
alle
leiders/trainers/kaderleden
van
de
jeugdafdeling
uitgenodigd
voor
een
bijeenkomst om het afgelopen seizoen en de
bizarre coronaperiode te evalueren. Een
belangrijk aspect tijdens deze bijeenkomst is
het onderwerp “communicatie.” Wat ging
goed en wat kan er verbeterd worden? Tevens
wordt er vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen.
Alle betrokkenen zijn inmiddels per mail
uitgenodigd. Mocht je deze uitnodiging niet
hebben ontvangen of wil je uit interesse erbij
zijn? Dat kan! Aan- of afmelden uiterlijk voor
5 juli a.s. via mailadres; voorzitter@svdcs.nl
Actuele informatie online
De laatste en actuele informatie over voetbal
in de coronacrisis staat online op social
media, onze DCS website en facebookpagina
en op diverse platforms;
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatieover-coronavirus
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocol
len
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60665/t
ips-en-voorbeelden-voor-openen-sportkantinesop-1-juli
https://www.voetbal.nl/nieuws/1433/de-bal-gaatsnel-weer-rollen

