
.

DOS-NIEUWS
Zaterdag 18 september START-DAG bij DOS 
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Presentatiegids
Zaterdag verschijnt de DOS-gids 
(presentatiegids) 2021-2022. 
52 pagina’s over DOS met onder 
andere vooruitblikken op het 
komende seizoen, twaalf pagina’s 
over het eerste elftal, de trainers aan 
het woord, een DOS-‘familie’ (de 
Toafel) en een interview met de drie 
DOS toppers die bij PEC Zwolle spe-
len. De gids wordt verspreid onder 
alle leden. 
Geen lid? Geen 
nood! Je kunt 
een exemplaar 
afhalen in de 
kantine van 
DOS. 

Taakie en DOS
Aan het eind van het vorige seizoen 
heeft het bestuur Taakie geïntro-
duceerd binnen DOS. Taakie is een 
hulpmiddel om vraag en aanbod te 
coördineren en voor beide partijen 
(vrijwilliger en vereniging) het mak-
kelijker te maken elkaar te vinden. 
Inmiddels hebben vele leden zich al 
aangemeld en we vragen de leden 
die dit nog niet hebben gedaan dit 
alsnog op korte termijn te doen. Jullie 
weten… DOS Kampen, SAMEN beter!

Kevin Dijkstra 100 caps
Het bekerduel met Unicum bete-
kende de 100ste offi ciële ‘cap’ voor 
keeper Kevin Dijkstra in DOS 1. Wij 
feliciteren hem hierbij van harte en 
hopen dat hij nog lang het doel van 
DOS met succes verdedigt!

Aanstaande zaterdag is het zover: de START-Dag van DOS Kampen! 
Vanaf 12.30 uur tot het begin van de avond is er een mooi programma 
waar gezelligheid en ‘samen zijn’ de boventoon voeren. Omdat de 
jeugd een belangrijk deel van onze vereniging uitmaakt starten we 
om 12.30 uur met diverse spelactiviteiten voor de jongste jeugd (de 
Duckies en JO8-JO12 en MO9-MO11). Vervolgens presenteren we de 
eerste selectie van dit seizoen gevolgd door de bekerwedstrijd van 
het eerste tegen Wijhe ’92. Vanaf 16.30 uur is er lekker eten te koop 
verzorgd door Café Eigenwijs. Voor leden, maar zeker ook voor men-
sen die eens kennis willen maken met onze vereniging, is dit de ideale 

gelegenheid om DOS beter te leren kennen. Iedereen is van harte 
welkom!

Het programma in het kort:
12.30 - 16.30 uur  Diverse spelactiviteiten voor de Duckies en 

JO8-JO12 en MO9-MO11
15.00 uur  Presentatie van het eerste elftal
16.30 uur  Start verkoop eten door Café Eigenwijs
17.00 uur   Bekerwedstrijd DOS Kampen 1 – Wijhe ’92 1
Hele dag sfeer en gezelligheid op het terras en in de kantine.
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Iedereen verdient 
een club

Stem op
ons in de 

Rabo App of op
rabo.nl/clubsupport
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Rabo 
ClubSupport
DOS Kampen doet ook weer mee aan de 
Rabo ClubSupport-actie. Met deze actie 
steunt Rabobank verenigingen. Vanaf 
4 oktober a.s. (tot 24 oktober) mogen alle 
Rabobank IJsseldelta-klanten hun stem uit-
brengen op de vereniging die zij een warm 
hart toedragen. Vervolgens keert de Rabo-
bank een x-bedrag uit aan de vereniging 
naar gelang het aantal stemmen. 

Met het geld dat DOS hoopt binnen te halen 
wil de vereniging het meisjes-/vrouwenvoet-
bal verder ontwikkelen. We willen materia-
len aanschaffen en coachingmogelijkheden 
beschikbaar stellen.

Voetbalpassie
Om amateurclubs na een moeilijk jaar fi nan-
cieel een steuntje in de rug te geven, intro-
duceert Albert Heijn in samenwerking met 
de KNVB ’Voetbalpassie’. Een uniek spaar-
programma om jouw voetbalclub te steunen 
door boodschappen te doen bij Albert Heijn.
Van 13 september t/m 3 oktober 2021 spaar 
je bij Albert Heijn Voetbalpassiepunten bij 
aankoop van meer dan 1.500 deelnemende 
producten. Sparen doe je heel makkelijk in 
de AH-app. Alle amateurclubs doen auto-
matisch mee met Voetbalpassie en iedereen 
kan punten sparen voor jouw club. Ook DOS
Kampen is uiteraard van de partij!
Elke bestede euro levert één punt op. Met 
tien punten heb je al een volle spaarkaart ter 
waarde van één euro. Oftewel; bij elke tien 
euro aan deelnemende producten spaar je al 
één euro voor onze club! Leden, maar ook 
jouw vrienden, familie en kennissen kun-
nen meesparen. Zo kan het bedrag lekker 
oplopen!

Laten we samen een groot succes maken van 
dit initiatief. Deelnemende winkels in Kam-
pen zijn AH Lovinkstraat, AH Stationskwar-
tier en AH Meeuwenweg.

Voetbalschool
Vorige week woensdag is de Voetbalschool 
weer van start gegaan. Kinderen in de leef-
tijd van 4,5 t/m 7 jaar kunnen dan onder lei-
ding van enthousiaste en deskundige trainers 
aan de slag met de bal. De Voetbalschool is 
elke woensdagmiddag van 14.45 -15.45 uur 
en is zowel voor jongens als meisjes die graag 
voetballen. Voetbalkleding en –schoenen 
zijn niet per se nodig. Deelname is gratis.

Duckies
De Duckies zijn de jongste Dossers, die spe-
lenderwijs leren hoe het nu eigenlijk werkt 
met een ‘echte’ voetbalwedstrijd. Heb je ook 
interesse om te kijken of het iets is voor je 
zoon en/of dochter? Schroom dan niet om 
je aan te melden of kom een keer kijken. 
Aanmelden kan via  doskampen.nl/duckies.
of kom kijken. Ze zijn elke zaterdag voor de 
kantine te vinden, van 9.00-10.00 uur.

Oproep 
Supportersvereniging
De SV wil nieuwe ledenkaarten laten maken 
en roept daarom haar leden op om zich te 
melden als ze de afgelopen jaren zijn ver-
huisd. Mail dan z.s.m. je naam, nieuwe adres 
en e-mailadres door naar: 
 supportersvereniging@doskampen.nl 

Voetbalschool en Duckies zijn weer gestart


