DTS NIEUWSBRIEF
APRIL 2020
VAN HET BESTUUR
Beste leden en vrijwilligers,
Nu competitie en trainingen a.g.v.
de Corona-crisis zijn beëindigd, is
het héél stil geworden op het
complex.
Middels deze nieuwsbrief houden
we je graag op de hoogte van het
wel en wee binnen de club
Als het weer mag, gaan we na de
vakanties het veld weer op en
maken we er met z’n allen een
extra mooi seizoen van.
Blijf gezond, pas goed op jezelf en
elkaar!
Het bestuur van DTS.

VERPLICHTE BARDIENSTEN
Het lukt niet meer om de kantine te laten bemannen door
vrijwilligers. Op de zaterdagochtend zijn ouders van
jeugdleden bereid om de bar en keuken bemannen. Maar
de zaterdagmiddagen worden steeds lastiger.
Het aantal vrijwilligers loopt terug en ouders van
jeugdleden staan niet te trappelen om bardienst te
draaien als de seniorenteams spelen. Laat staan als die
uitgespeeld zijn en de kantine gezellig vol staat.
We hebben een oplossing gevonden waarvan we
denken dat die voor iedereen prima gaat werken:
• M.i.v. komend seizoen geldt er een verplichte
kantinedienst voor ouders van jeugdleden, die aan het
begin van het seizoen 17 jaar of jonger zijn. Deze
diensten duren drie uur en eindigen om 14.00 uur.
• Vanaf 14.00 worden keuken en bar bemand door
leden vanaf 18 jaar, vrijwilligers én betaalde krachten.
Dat laatste is nieuw.
• Leden vanaf 18 jaar kunnen de verplichte
kantinedienst afkopen door een éénmalige betaling.
Dit wordt direct met de contributienota verrekend.
• (ouders van) jeugdleden hebben NIET de mogelijkheid
om de zaterdagdienst af te kopen. Dat recht ontstaat
pas met ingang van het seizoen volgend op de 18e
verjaardag. Wordt vervolgd!

De DTS kantine wordt “alleen pinnen”
M.i.v. komend seizoen kan er
uitsluitend met PIN betaald worden.
Dat is veiliger en eenvoudiger.
We gaan de PIN capaciteit uitbreiden.
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WEETJES
We zoeken een nieuwe Voorzitter
Onze Voorzitter Jan Vaartjes is bezig aan de
laatste maanden van zijn tweede ‘rondje’.
Hij heeft toegezegd de voorzittershamer voor
maximaal twee jaar ter hand te willen nemen.
Die twee jaar zijn bijna om.
Heeft u bestuurlijke ervaring en/of
wilt u uw en onze club vooruit helpen,
dan is deze rol wellicht iets voor u?
Mail ons: voorzitter@svdts.nl
Sponsoren
Het zijn zware tijden voor het MKB en de
zelfstandigen. Ook onze sponsoren vallen
veelal binnen die groep. De betaling van de
zojuist ontvangen sponsorfacturen heeft
mogelijk niet de eerste prioriteit. DTS heeft
daar begrip voor.
Onze sponsoren steunen de club in goede én in
slechte tijden. Dat doen wij nu ook!
Nieuwe Jeugdtenues
Alle jeugdteams krijgen volgend jaar hele gave
nieuwe tenues met jubileumlogo! Wij gaan
hiervoor met onze sponsoren om tafel.
Op dit moment is het niet gepast om daarover
met sponsoren in gesprek te gaan. Daarom
hebben wij de introductie van de tenues
uitgesteld tot na de winterstop.
Dan staat iedereen tijdens onze verjaardag in
nieuwe shirts op de velden.

