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Het was een echt DOS-weekend. Veel jeugdteams die een wedstrijd hebben gespeeld. Op zondag de DOS Tropical Familia en
wat te denken van de zaterdag gespeelde thuiswedstrijd van onze selectie. Voorbeelden van activiteiten die het DOS-gevoel
creëren en versterken. Het is fantastisch dat wij veel vrijwilligers hebben die hieraan een steentje bijdragen. Geen vrijwilligers,
geen DOS’46. Het lijkt vanzelfsprekend dat dit wordt georganiseerd.
Heb jij een idee wat er komt kijken bij de organisatie van een willekeurige thuiswedstrijd bijvoorbeeld?
Een kleine opsomming, die ongetwijfeld niet compleet is:
 Veld ligt er wedstrijdklaar bij
 De wedstrijdtijd is tijdig gecommuniceerd
 De scheidsrechter is present
 De koffie en thee is gezet en de bar is open
 De kleedkamers, wc’s en kantine zijn schoon
 De trainers bereiden de teams voor op de wedstrijd
 De coaches begeleiden de teams bij de wedstrijd
In de andere bijlage tref je het vrijwilligersbeleid aan van DOS’46. Kort en krachtig wordt hierin aangegeven hoe wij als
vereniging omgaan met onze vrijwilligers en wat wij van elkaar hierin mogen verwachten. Inzet is dat, samen met de werkgroep
vrijwilligers, dit voor aanvang van het nieuwe seizoen op orde is. Binnen een vereniging is altijd wat te doen. Om de vacante
vrijwilligerstaken in te vullen wordt in juni een belronde gedaan. Alvast een aantal taken waarvoor wij op zoek zijn naar jou!
Bestuurslid Breedtesport (jeugd/senioren)
Geen bestuur geen vereniging
Voel jij je betrokken bij onze vereniging en in het bijzonder bij onze spelende senioren en
jeugd? Ben jij bekend met het korfbalspel? Wil jij een steentje bijdragen aan de vereniging op bestuurlijk niveau? Dan zijn wij op
zoek naar jou. Als bestuurslid breedtesport geef jij vanuit jouw taakgebieden jeugd en senioren vorm en inhoud aan de visie
van DOS’46. Hierbij is het uitgangspunt dat iedere speler korfbalt met plezier, op eigen niveau en voldoende aandacht krijgt.
Daarnaast zorg jij voor de regionale korfbalspin-off. Jij werkt nauw samen met de commissies Jeugd/KID en Breedte, waarvoor
jij ook taakverantwoordelijk bent.
Geschatte tijdsinvestering ->gemiddeld 10 uur per week
Interesse/meer info?
Henk Jonker
voorzitter@dos46.nl / 0630 475 437
Scheidsrechtercoördinator jeugdwedstrijden breedtesport
Geen scheids geen wedstrijd
Ben jij goed in roosters maken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Als scheidsrechtercoördinator
maak jij het scheidsrechterrooster voor de thuiswedstrijden van onze breedtekorfbal spelende jeugdteams. Voor aanvang van
iedere competitie (veld najaar, zaal, veld voorjaar) worden de scheidsrechters op basis van het wedstrijdschema ingeroosterd.
Naast het roostermaken komen er gedurende de competitie ook wijzigingsverzoeken of verzoeken om toch een eigen
scheidsrechter te regelen. Jij zorgt ervoor dat dit wordt geregeld.
Geschatte tijdsinvestering ->gemiddeld 1,5 uur per week
Interesse/meer info?
Liesbeth van der Vegt
liesbethvandervegt@dos46.nl of 0682 557 459
Kledingbeheerder
Geen kleding geen representatieve uitstraling
Ben jij facilitair goed onderlegd? Wij zijn op zoek naar een beheerder van
de DOS’46-kleding. Jij bent het aanspreekpunt voor de trainingsplakken en de tassen met wedstrijdshirts. Aan het begin van
het seizoen zorg jij ervoor dat de teamleiders de tassen krijgen en aan het einde van het seizoen neem je deze weer in. Bij de
inname controleer je de kleding en tassen en zorg je ervoor dat kapotte materialen worden vervangen. Nieuwe leden krijgen
van jou een trainingsplak in bruikleen, hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend. Als het trainingspak te klein is
kan het bij jou worden omgeruild voor een groter exemplaar. De materialen liggen bij jou als beheerder thuis, uit praktisch
oogpunt is het handig dat je in Nijeveen woont.
Geschatte tijdsinvestering ->gemiddeld 1 uur per week
Interesse/meer info?
Liesbeth van der Vegt
liesbethvandervegt@dos46.nl of 0682 557 459
Met sportieve groet,
Liesbeth van der Vegt – bestuurslid vrijwilligers & arbitrage

