
sv DWSH’18 nieuws 
      #samenverder 
 

LID WORDEN OF AFMELDEN 

Je kunt het inschrijfformulier opsturen naar secretaris@dwsh18.nl  of voor meer 

informatie bellen naar Marti Bongers, Edelhert 11, Sint Hubert (0612099428). 

 

Ook wanneer je wilt stoppen bij onze vereniging MOET je een mailtje met jouw afmelding  

sturen naar het bovenstaande e-mailadres of een belletje  plegen met Marti Bongers. Dit 

kan niet via andere wegen. Hiermee bedoelen we niet mondeling, niet met een appje 

en/of  een mailtje naar andere e-mailadressen van DWSH'18. Afmelden moet vóór 1 mei 

van lopende jaar. Meld je je te laat af als lid. Betaal je het gehele jaar contributie als 

rustend lid á €35,-. Dit in verband met de afdracht richting de KNVB. Inschrijfformulier 

en contributieprijzen zie: https://www.dwsh18.nl/298/lid-worden-afmelden/ 

 

EASTER OPEN 

Het internationale voetbaltoernooi komt er weer aan. We zijn voor sportpark De Binding 

nog op zoek naar iemand die twee dagen het secretariaat wil bemannen. Is dit iets wat in 

jouw straatje ligt neem dan contact op met toernooi@dwsh18.nl. Wil je deze dag helpen 

met fluiten, met bardiensten of met het werken in de keuken? Geef dit dan door bij 

vrijwilligers@dwsh18.nl. Alle handen zijn welkom!  

 

 

WALKING FOOTBALL GAAT DOOR 

Zaterdag 23 maart waren er een aantal mensen op het sportpark Het Breexsel in Sint 

Hubert bijeen die geïnteresseerd zijn in Walking Football.Na een kop koffie en het 

uitleggen van de spelregels werd er gestart met de activiteit. 

 

Daarna volgde een goede warming up, het was voor menigeen wennen dat men niet mag 

hard lopen. De honger naar de bal is voor sommige nog groot, maar deze werden terug 

gefloten door de scheidsrechter. Ook waren er een aantal mensen die een kijkje kwamen 

nemen wat Walking Football nu inhoud en of dat eventueel iets voor hen is. De 

deelnemers, dames en heren, beaamden na afloop dat het toch wel inspanning kost. 

Maar het voordeel is dat je naar eigen capaciteiten deelneemt aan Walking Football. 

 

Zoals bij het voetbal een derde helft behoort, hebben 

we na afloop gezellig bijeen gezeten en de ins en 

outs besproken van Walking Football.Enthousiast is 

meteen besloten om definitief een start te maken 

met Walking Football. Heeft u belangstelling kom 

gerust een kijkje nemen of breng uw kicksen mee en 

speel een partijtje mee. Dit alles nog geheel 

vrijblijvend en zonder verplichtingen.Via Walking 

Football kun je een leven lang van voetbal blijven 

genieten. Houd www.dwsh18.nl in de gaten wanneer 

err weer Walking Football op Het Breexsel in Sint 

Hubert is. 

APRIL 
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VACATURE: DAMESTRAINER DWSH’18 VR2 

DWSH’18 is op zoek naar trainer voor DWSH’18 VR2 met ingang van seizoen 2019‐2020. 

Zij trainen twee keer per week en spelen hun wedstrijden in de 6e klasse op zondag. Een 

aantal profieleisen van de nieuwe trainer zijn:  

• Een trainer moet ervaring hebben in het trainen van een damesteam. Er moet niet 

vanuit gegaan worden dat dames hetzelfde spelen en reageren als mannen. Het is 

daarom van belang dat een trainer hier rekening mee houdt en dit mee neemt in 

zijn/haar training.  

• Een trainer moet kunnen zorgen voor voldoende afwisseling in de trainingen. Het 

is belangrijk dat een trainer van de dames goed boven een groep kan staan en 

sterk in zijn/haar schoenen staat.  

• Van de trainer wordt verwacht in staat zijn positief te kunnen coachen en het 

team weten te motiveren.  

• De trainer moet weten hoe hij de teambuilding van de teams versterkt.  

• De dames trainen 2 x per week en spelen hun wedstrijden op zondag.  

Voldoe jij aan dit profiel? Neem contact op met senioren@dwsh18.nl.  

 

VACATURE: PENNINGMEESTER 

Volgend jaar komt in het bestuur een plekje vrij voor een nieuwe penningsmeester. 

Henry v/d Cruysen heeft aangegeven dat hij stopt met zijn huidige taak. Heb jij affiniteit 

met deze functie? Neem eens een kijkje bij mogelijk taken voor jou als penningmeester: 

https://www.dwsh18.nl/299/11/penningmeester-2019-2020-gezocht/ of neem contact 

op met bestuur@dwsh18.nl.  

PROMOTIE DWSH’18 

De PR draait op volle toeren. Zo zijn we te volgen via Facebook, Instagram en Twitter. 

Natuurlijk zijn we ook te vinden op onze website: www.dwsh18.nl en onze Clubapp. We 

proberen ook elke wedstrijd van ons vaandelteam te verslaan. Via radioverslag bij de 

LOM en een verslag in de kranten. De huidige radioverslaggever Werner heeft 

aangegeven dit niet meer te kunnen combineren met zijn functie als elftalleider. We zijn 

voor komend seizoen op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen. Ook zijn we 

op zoek naar iemand die bijna iedere wedstrijd naar DWSH 1 gaat kijken en hier een 

verslag over wil schrijven. Mocht een van de twee taken je aanspreken, stuur dan een 

mailtje naar pr@dwsh18.nl. Met jullie hulp kunnen we onze club nog meer promoten en 

meer mensen bereiken. 

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. 

- Kaderfeest: 5 april, locatie t.z.t. (op uitnodiging) 

- Easter Open: 20-21 april, beiden sportparken 

- Seizoensluiting: 26 mei, sportpark Het Breexsel 

- North Limburg Cup: 8-9 juni, sportpark Het Breexsel 

- Damestoernooi De Willy’s: 14-15-16 juni, sportpark De Binding 

- KilleCup: 22-23 juni, sportpark De Binding 
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