
sv DWSH’18 nieuws 
      #samenverder 
 

RABOBANK CLUBSUPPORT 

Bedankt voor al jullie stemmen! Mede dankzij jullie hebben we maar liefst €1223,84 

gekregen van de jaarlijkse actie van Rabobank. Met het geld zijn reeds nieuwe doeltjes 

aangeschaft in verband met de toename van de teams in onze jeugdafdelingen. Met jullie 

stemmen hebben we deze aanschaf kunnen realiseren. 

 

VRIJWILLIGERSBELEID 

Nog even in het kort: van spelende leden van 18 jaar en ouder en van de 

ouders/verzorgers van jongere leden wordt een actieve bijdrage verwacht aan het 

vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Jeugdleden van 16/17 jaar kunnen in plaats van 

hun ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen met uitzondering van 

bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 

18 jaar. Alle mensen die tot deze groep behoren, worden geacht een vrijwilligerstaak 

voor tenminste 8 uur (2 dagdelen) op seizoensbasis te vervullen, de zogenoemde 

taakplicht. 

Anders dan vorig jaar, hebben we jullie dit jaar de gelegenheid geven een voorkeur voor 

een taak van 1 t/m 3 op te geven. Bij het invullen van de taken zullen we proberen met 

deze doorgegeven voorkeur rekening te houden.  

Voor 1 december wordt getracht de indelingen/planning te communiceren. Voor vragen 

kun je terecht bij vrijwilligers@dwsh18.nl.  

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

- De datum van de nieuwjaarsreceptie is bekend. Dit jaar wordt dit gezellig samen 

zijn gehouden op zondag 5 januari om 14:00 uur op sportpark Het Breexsel. 

- Dit jaar hebben we als DWSH’18 een SBB-erkenning. Verenigingen en bedrijven 

die aangesloten zijn bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven kunnen MBO-studenten stage laten lopen. Zo kunnen we 

maatschappelijk ook steentje bijdragen bij de ontwikkeling van deze studenten. 

- Het Walking Football bij DWSH is weer begonnen. Elk zaterdag wordt er op Het 

Breexsel een potje Walking Football gespeeld. Aanmelden is niet nodig en 

iedereen is welkom. Rond de klok van 16:00 uur 

- Nu het weer kouder wordt is het natuurlijk fijn om 

een lekkere warme sjaal om te hebben. Waarom 

niet een DWSH’18-sjaal? Deze zijn te koop bij de 

kantines op beide sportparken. De zwart-blauwe 

sjaals zijn slechts voor €10,- te koop. Zorg dat je 

er een bemachtigd want op = op!  

- Voor sportpark De Binding zijn we op zoek naar een lijnentrekker. Wegens het 

stoppen van onze huidige lijnentrekken zitten we verlegen in deze functie. Samen 

met het bestuurslid onderhoud en de coördinator van De Binding stem je deze 

werkzaamheden af. Heb jij interesse om een keer in de week lijnen te trekken 

neem dan contact op met onderhoud@dwsh18.nl  
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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. 

Winterloop:  22 december, sportpark De Binding 

Winterwandeling: 26 december, sportpark De Binding 

Nieuwjaarsreceptie: 5 januari, sportpark De Binding 

Kaderavond: 3 april, sportpark Het Breexsel; 19:30 uur (op uitnodiging) 

Easter Open: 11-12 april, beiden sportparken 

Kille-Cup: 5-6 juni, sportpark De Binding 

Damestoernooi: 19-20-21 juni sportpark De Binding 

 

NB. Dit jaar dus geen North Limburg Cup bij DWSH’18 

 


