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sv DWSH’18 nieuws 
      #samenverder 
WEBSHOP DWSH’18 

Vanaf half oktober is het mogelijk om kleding te bestellen vanuit onze eigen webshop! 

Leden kunnen via de volgende site, https://www.brandsfit.com/dwsh18 hun spullen 

bestellen en laten bezorgen. Met de kortingscode DWSH18 ontvang je een korting van 

30% op de prijs die is weergegeven. De code kan ingevoerd worden bij 'kortingscode' in 

het winkelwagentje. Zie voorwaarden van de webshop via bovenstaande website. 

 

Beschikbaar zijn de volgende producten: 

Trainingsbroeken, trainingsjassen, keepershandschoenen, tassen, wedstrijdsokken, 

keepersbroeken, jassen, trainingsshirts/warmloopshirts en wedstrijdbroeken. 

 

DWSH’18 CLUBAPP 

Met de start van de nieuwe website bij de start van onze vereniging, hebben we ook een 

nieuwe app gemaakt. Deze app is gesynchroniseerd met de website en wordt 

automatisch bijgewerkt. We communiceren veel via Facebook en de website maar 

misschien bent u niet in de mogelijkheid om een van deze twee te checken. We hebben 

daarvoor de ‘clubapp’. Nieuws, uitslagen, programma onder andere de topscoorders kun 

je hier overzichtelijk zien. Je kunt de clubapp van 

DWSH’18 downloaden in de appstore (Android) of in 

de Apple-store (IPhone). Zoek op ‘ClubApp 

voetbalassist’ (uitgever Finespun), download en 

installeer de app en zoek op DWSH’18. Je kunt hierna 

meteen gebruik maken van de app. Super handig! 

  

 

VACATURES 

Veel vacatures zijn inmiddels ingevuld echter zoeken we nog wat taken die wij graag 

gevuld zien worden. 

- Entreecommissie; wij zoeken voor de thuiswedstrijden op De Binding twee 

personen die de entreegelden willen innen. Het gaat hier om volgende data 18 

november, 2 december en 16 december. De entreecommissie voor Het Breexsel is 

inmiddels ingevuld. Graag een berichtje naar bestuur@dwsh18.nl als je interesse 

hebt om drie keer ons te helpen of spreek een van de bestuursleden aan. 

- Onderhoudsploeg; DWSH'18 is op zoek naar mensen die de huidige vrijwilligers 

van de onderhoudsploeg willen ondersteunen met hun lopende taken: lijnen 

trekken (De Binding), bijhouden groenvoorzieningen en helpen sproeien. En 

verder aan te vullen taken na overleg of mogelijkheden. Interesse? Neem contact 

op met Joost Vloet: onderhoud@dwsh18.nl. 

- Coördinator onderbouw; je primaire taken zijn communiceren met de leiders van 

de onderbouw, zorgdragen aan de goede onderlinge sfeer en afstemming binnen 

de bepaalde elftallen, incidenteel leiden/bijwonen van een leidersvergadering, 

zorgen voor een goede balans tussen plezier, prestatie, presentatie en participatie 
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in de club en meedenken over nieuwe teamindeling. Mocht je interesse hebben 

trek Jolanda Schreven aan haar mouw of mail naar jeugd@dwsh18.nl  

- Scheidsrechters; voor het leiden van wedstrijd op zaterdag en zondag zijn we nog 

opzoek naar scheidsrechters. Ook een aantal dagen dat u kan fluiten zou voor ons 

al erg handig zijn. Interesse: wedstrijdzaken@dwsh8.nl 

- Speelsters; voor onze damesteam zijn we nog op zoek naar meiden, vrouwen 

en/of dames die op zondag tegen een balletje willen trappen. Er wordt op dinsdag 

getraind op Het Breexsel in Sint Hubert en op donderdag op De Binding in 

Wilbertoord. Op zondag spelen we in de ochtend vaak onze wedstrijden. Ben jij 

onze nieuwe speler? Neem contact op met dames@dwsh18.nl.  

 

SOCIALE VEILIGHEID; VERTROUWENSPERSONEN 

sv DWSH’18 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is 

met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles 

aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie 

en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een 

prettig en veilig sportklimaat. 

 

Binnen sv DWSH’18 willen wij het bovenstaande graag proberen voor te zijn. Dat is dan 

ook één van de redenen waarom binnen sv DWSH’18 twee vertrouwenscontactpersonen 

zijn aangesteld. Zij willen vrijwillig fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met 

elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol 

en veilig is. Al snel bij de oprichting van onze nieuwe club hebben we twee personen 

bereid gevonden om de taak van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. Vanuit 

beiden sportparken is er iemand beschikbaar.  

- Astrid Geurts, Het Breexsel 

- Susanne Jacops-van Roosmalen, De Binding 

 

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren zij naar je verhaal, denken we samen na over 

de te nemen stappen en kunnen ze je verder helpen door professionele mensen in te 

schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, 

maar is een luisterend oor het begin van de oplossing. Misschien denk je dat jouw 

situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om 

te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen 

aan te spreken. Zij zijn er voor jou! Voor meer informatie: 

www.dwsh18.nl/231/vertrouwenspersonen/  

 

AANKOMENDE EVENEMENTEN DWSH’18  

Voor in de agenda; de evenementen en activiteiten van DWSH’18 die reeds bekend zijn. 

Hierachter hebben we ook de locaties weergegeven, zodat u niet op het verkeerde 

sportpark staat. Sommigen activiteiten zijn nog niet ingepland wat betreft datum of tijd. 

- Snerttraining: 18 december, sportpark Het Breexsel 

- Winterloop: 23 december, sportpark De Binding 

- Winterwandeling: 26 december, sportpark De Binding 

- Nieuwjaarsreceptie: ?? januari, sportpark Het Breexsel 
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