INFOBLAD LEDEN K.V. DOS’46
De ambitie van DOS’46 is de gezonde korfbalvereniging zijn,

waar ieder lid, van jong tot oud, in een veilige omgeving, plezier
heeft en waardering krijgt, ongeacht talent, niveau of afkomst
én die vanuit haar eigen jeugdopleiding (voldoende) doorstroom
genereert voor de selectie die op hoog niveau speelt. Meer
informatie is ook te vinden in ons verenigingsplan. Dit is te
vinden op onze site www.dos46.nl

EENDRACHT MAAKT MACHT !
Organisatie

Het bestuur is de vertegenwoordiging van de vereniging,
belast met het besturen van de vereniging en ziet erop toe
dat de statuten en het huishoudelijk regelement worden
uitgevoerd en nageleefd. Het bestuur is bevoegd om delen
van haar verantwoordelijk te laten uitoefenen door
commissies. Elk seizoen verantwoordt het bestuur haar
werkzaamheden richting de leden. Contact:
secretaris@dos46.nl

Contributie en Ledenadministratie

Wordt per kwartaal geïnd d.m.v. automatische incasso
Aanmelden, afmelden en wijzigen van gegevens kan gemeld
worden via ledenadministratie@dos46.nl

Communicatie

De communicatie binnen DOS’46 vindt plaats via Online
Dossertje, Social media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter)
en via de website. Ontvangt u geen communicatie vanuit onze
vereniging neem dan contact op met communicatie@dos46.nl

Algemene Ledenvergadering ALV

Naast de vele andere communicatie vanuit o.a. het
bestuur, is de ALV een onderdeel van het in verbinding
staan met de leden. Op een ALV worden het gevoerde en
te voeren beleid besproken. De leden worden geïnformeerd
over de afgelopen periode en meegenomen met de plannen
voor het komende seizoen. Ook de financiële stand van
zaken en prognose komt hierbij aan bod. Tijdens de ALV is
inspraak van de leden bijzonder welkom!

Vrijwilligersbeleid

DOS’46 is een vereniging voor leden, door leden. Samen zetten
wij ons in voor een sportief, gezond en gezellig
verenigingsleven. Het doel van het vrijwilligersbeleid is om
voldoende aanbod van vrijwilligers te hebben en via
vrijwilligerswerk en verenigingswerk alle taken en functies te
kunnen invullen. Wil je weten wat je kan doen binnen de
vereniging kijk op onze site www.dos46.nl of neem contact op
met de vrijwilligerscommissie@dos46.nl

Verenigingswerk

Behoort tot het lidmaatschap en houdt in dat alle spelende
leden vanaf de C-teams en ouders van jeugdleden een aantal
verplichte taken uitvoeren. Het complete vrijwilligersbeleid en
infoblad verenigingswerk is te vinden op onze site.

Trainingen en wedstrijden

Ieder team heeft een eigen trainer/coach. De trainer/coach
is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast heeft
ieder team een teambegeleider die de trainer/coach
ondersteunt en ontlast bij de organisatorische en niet
korfbal technische zaken. Ieder team heeft 2x per week
een training en daarnaast wedstrijden op zaterdag.
Als je niet kan komen trainen of verhinderd bent om een
wedstrijd te spelen dien je je tijdig af te melden bij de
trainer/coach. Contact jeugd: KID@dos46.nl, Contact
senioren: technischecommissie@dos46.nl

YOU ‘LL NEVER WALK ALONE !!

