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Beste leden. Het is een raar jaar geweest. Corona heeft voor ons als vereniging en voor
jullie als lid ervoor gezorgd dat er weinig tot niets mogelijk is geweest. Dit jaar gaan we
ervan uit dat we als vereniging weer veel meer kunnen organiseren qua
activiteiten/wedstrijden. Wij hebben een aantal leuke acties opgezet die we graag via deze
nieuwsbrief met jullie willen delen.
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Seizoensluitingsfeest
Op zaterdag 19 juni ben je vanaf 12:00 uur van harte welkom om samen met ons het
seizoen af te sluiten. We hebben deze dag voor de kids zeskamp op het hoofdveld, live
muziek en een gratis BBQ. Wij hebben als bestuur besloten om deze dag alleen samen met
onze leden te vieren. Zoals het er nu naar uitziet met de
corona routekaart zijn er maximaal 100 personen
toegestaan op het terrein. Mocht dit uiteraard veranderen
is aanhang van harte welkom. We houden je hiervan op
de hoogte.
Terug naar index
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Presentje voor senioren
Als bestuur zijn wij trots op onze seniorenteams en daar willen wij graag iets tegenover
zetten! Zodra de competitie wordt hervat/begint krijg jij met je elftal als je 2 wedstijden
(thuis/uit) minimaal met 15 man aanwezig bent geweest (per wedstijd) de eerst volgende
thuiswedstijd een gratis kratje bier en een schaal bitterballen om de dag af te sluiten.
M.u.v. de selectie. Deze actie loopt tot en met 31 december.
Terug naar index

Kinderfeestje bij DVC!!
Wil jij met je vriendjes/vriendinnetjes een leuk feestje vieren? Geef dan een super cool
voetbalfeest bij DVC! We beginnen met een teamoverleg in de kantine en zingen daar
natuurlijk ook voor de jarige. Dan is het tijd voor taart en cadeautjes. Op naar de
kleedkamer om een echte voetbal yell te maken. Op het veld de warming-up! Tijd om
penalty’s en gaten te schieten. Na afloop verzamelen we in de kantine voor de 3de helft
met een muziekje, patatje en drinken. Duur 2 uur (minimaal 5 kinderen). De kosten
bedragen €10,- per kind. Voor meer informatie neem contact op met Joyce van Veen op
06-28672983.
Terug naar index
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Presentje voor junioren
Als bestuur zijn wij natuurlijk ook trots op onze jeugdteams en daar willen wij graag iets
tegenover zetten! Zodra de competitie wordt hervat/begint krijg jij met je elftal als je 2
wedstijden (thuis/uit) minimaal met 15 man aanwezig bent geweest (per wedstijd) de eerst
volgende thuiswedstijd een gratis kratje fris en een schaal bitterballen om de dag af te
sluiten. Deze actie loopt tot en met 31 december.
Terug naar index

DVC ledenwervings acties senioren en junioren
Jij weet vast nog iemand die wil voetballen! Daarom willen wij jou belonen als je een nieuw
lid meeneemt naar de vereniging. Voor de senioren geldt: Neem je een nieuwe senior mee
die zich inschrijft dan krijg jij als dank je wel €50,- op je rekening gestort. Voor de junioren
geldt: neem je een nieuwe junior mee die zich inschrijft dan krijg je €25,- als beloning op je
rekening gestort.
Terug naar index
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Voetbalclinic bij DVC in de voorjaarsvakantie
Corona raakt ons allemaal. U maar ook ons als vereniging. Gelukkig mogen onze kinderen
onderling blijven sporten en dat is in deze tijden zeer belangrijk. Kinderen zitten veel thuis
en hebben weinig afleiding. Hoe leuk is het dan als je lekker kan sporten met
leeftijdsgenootjes. DVC Delft heeft in de voorjaarsvakantie een clinic opgezet voor kinderen
uit de hele regio. Deelname is geheel gratis. Maar wel eerst even aanmelden!
Natuurlijk mag ook onze jeugd zich aanmelden.
Aanmelden kan via jeugdzaken@dvcdelft.nl
Terug naar index
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Sponsoren Gezocht
Sponsor worden? Dat kan op verschillende manieren!
U kunt bijvoorbeeld een elftal sponsoren met trainingspakken, wedstrijdtenues of tassen.
Deze worden uiteraard voorzien van uw bedrijfslogo. Bordsponsoring langs het hoofdveld
of een wedstijdbal. Ook zoeken we sponsors voor onze activiteiten.
Denk bijvoorbeeld aan:
* Een X bedrag dat u kunt missen voor activiteiten.
* U heeft een bedrijf dat leuke kinderactiviteiten aanbied.
* Een activiteit sponsoren met versiering, snoep, cadeautjes om uit te delen, prijzen
voor de bingo, bekers voor penalty schieten enz. enz.

Kortom er is veel mogelijk en misschien heeft u zelf wel leuke ideeën.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel contact op met Sabrina 06-41473127.
Terug naar index
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Nieuwe Trainer en assistent-trainer selectie ‘21/`22
Met enige trots kunnen wij mededelen dat Dennis Glasbergen volgend seizoen de nieuwe
hoofdtrainer van de selectie zal zijn. Dennis heeft heel wat jaren deel uitgemaakt van de
selectie en met name het 1e elftal waarvan hij tevens menigmaal topscoorder is geworden.
Al lange tijd schuilde een trainer in hem en sinds een paar jaar is hij dan ook actief als
gediplomeerd jeugdtrainer. Recent heeft hij zijn oefenmeester-III diploma behaald en is hij
sinds dit seizoen ook coach van de 16-23 selectie.

Wij hebben gemeend dat een trainer met een DVC-hart en achtergrond, die ook te boek
staat als een voetballiefhebber met oog voor de jeugd en attractief voetbal, de juiste keuze
is. Vanzelfsprekend wensen wij hem veel succes en beleving toe!
Gesprekken over de invulling van de staf voor volgend seizoen zullen met Dennis de
aankomende maanden worden opgepakt.
Wel kunnen we trots meedelen dat Peter Neeskens terugkeert op het oude nest als
assistent-trainer. Peter is opgegroeid bij DVC en heeft vele functies verricht. Van barman
tot aan jeugdvoorzitter, van leider, trainer, assistent-trainer tot aan scheidsrechter/speler.
Nu richting de toekomst heeft hij veel zin om samen met Dennis Glasbergen en een
gemotiveerde groep jongens/mannen het komende seizoen in te gaan. Dit zal met een
goede mix van jonge talentvolle jongens samen met meer ervaren spelers zeker moeten
lukken.
Terug naar index

Wij hopen je weer snel te mogen begroeten op onze vereniging!
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