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 Sponsornieuws 
De wereld stond vanaf half maart 
2020 helemaal op de kop. Er was een 
situatie ontstaan waar niemand erva-
ring mee had. Een wereldwijde pan-
demie die op ieder individu invloed 
had. Ook op verenigingsniveau 
hadden en hebben we daar mee te 
maken. Gelukkig hebben de vele 
vrijwilligers en het bestuur er alles 
aan gedaan om wat mogelijk was 
toch door te laten gaan en nieuwe 
activiteiten te organiseren. Helaas 
zijn nieuwe activiteiten organiseren 
voor de Businessclub wat lastig. Daar 
gaat het toch vaak over ontmoeten 
en gezellig met elkaar een bedrijf 
bezoeken of een gastspreker op 
bezoek krijgen. Gelukkig houden de 
mannen van de Businessclub nauw 
contact met haar leden en daarom 
zijn we zeer verheugd te kunnen 
melden dat, ondanks de crisis, meer-
dere bestaande leden zijn of haar 
contract hebben verlengd of geüp-
graded of zelfs nieuwe contracten 
zijn aangegaan.

Zo heeft Renes Makelaardij zijn gou-
den contract verlengd en is Rational 
Computer Services toegetreden tot 
de gouden sponsors. Bij de zilver 
sponsoren hebben 4IT Professionals 
en Veltman Financieel Adviseurs 
hun contract verlengd en heeft SEC  
Architecten zijn contract opgewaar-
deerd naar zilver. Bij de bronzen 
sponsoren zijn een viertal verlengin-
gen, te weten: Van Dijk Transport, 
VDK Groep, Aalstzorg Fysiothera-
pie en Intercash incasso en juridisch 
advies. Verder kunnen we nog een 
nieuwe bordsponsor noteren en wel 
van Amco Accountants.

Iedereen hartelijk dank voor het ver-
trouwen in onze vereniging en we 
hopen elkaar snel weer te ontmoe-
ten.

Heel Kampen voetbalt!
Nou ja, heel Kampen… Ongetwijfeld heb je het spandoek langs de 
Europa-allee wel gezien. DOS zoekt meiden die willen voetballen. 
Ben je benieuwd of het wat voor je is? Kom dan meetrainen! Dat 
kan 3x geheel vrijblijvend. We maken graag kennis met je, meld je 
aan via  ledenadministratie@doskampen.nl  en dan ontvang je snel 
een uitnodiging.
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Bij DOS voetballen we altijd!
DOS staat erom bekend altijd te voetballen en te trainen, weer of 
geen weer. Tot COVID roet in het eten gooide. Noodgedwongen 
moesten we de poort sluiten, maar gelukkig rolde de bal weer zodra 
het kon. Elke zaterdag proberen we zoveel mogelijk binnen de 
mogelijkheden te organiseren. Of het nu een mixjeugdtoernooi is, 
een meidenclinic of een toernooi van seniorenteams en JO19-1, DOS 
is actief!

Belactie VriendenLoterij
Op woensdag 26 mei organiseren wij opnieuw een belactie, gefaci-
liteerd door de VriendenLoterij, om zo geld in te zamelen voor het 
verder op orde brengen van de accommodatie (o.a. kleedkamers, 
kantine, velden en materialen). En jij kunt ons daarbij helpen!

Op 26 mei tussen 19:00 en 21:30 uur kun je een telefoontje verwach-
ten van een van onze vrijwilligers met de oproep mee te spelen met 
de VriendenLoterij voor onze vereniging. Het is de moeite meer dan 
waard, want:
•  Minimaal 40% van de lotprijs komt ten goede aan het verbeteren 

van onze accommodatie.
•  Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je wekelijks kans op fan-

tastische prijzen. Daarnaast houdt de VriendenLoterij elke maand 
een lotnummertrekking en 2x per jaar een SuperBingo-trekking.

Laten we dus gaan voor zoveel mogelijk loten, om zo extra geld voor 
de club bijeen te brengen. Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller 
we onze plannen kunnen realiseren. Houd je telefoon op 26 mei dus 
extra in de gaten!

Vriendenvoetbaldag 
12 juni
Zaterdag 12 juni a.s. is het weer de nationale voetbaldag en als ver-
eniging doen we daar aan mee. We organiseren op het hoofdveld 
van sportpark De Maten een heuse vriendenvoetbaldag! De dag 
is speciaal voor jongens en meiden van 6 t/m 13 jaar. Kom gezel-
lig samen met je vriend of vriendin en heb een gezellige tijd... Er 
worden allerlei leuke spelletjes gedaan, waaronder tafelvoetbal, 
voetsjoelen, flessenvoetbal, doorgeefbal, korfschieten, voetgolf etc. 
Je hebt alleen sportieve kleding en gymschoenen nodig en natuurlijk 
een goed humeur!
Je moet je wel opgeven… als je graag mee wilt doen, geef je dan 
snel op via het invulformulier op  doskampen.nl . Dit moet je dan 
doen voor 3 juni. We zien jullie (dus met je vrienden/vriendinnen) 
op 12 juni!


