
Inzet voor DZS in een commissie? 

Wil je jouw vrijwilligerstaak liever in een commissie uitvoeren. Dat kan natuurlijk ook en dat juichen 

we alleen maar toe. Er is bij DZS heel veel leuk en interessant werk te doen. En misschien kun je het 

wel inzetten als project of stage voor jouw opleiding. 

Voor de volgende commissies zoeken wij nog mensen: 

- Ben jij goed in verhuizen? Coördinator verhuizing DZS 

Aan het einde van dit seizoen gaat DZS verhuizen naar een nieuw clubgebouw. Wat nemen 

we wel en niet mee? Wanneer gaan we verhuizen en wie gaan dat doen? Welke spullen 

kunnen weg? Wil jij dat voor DZS organiseren en voor de verhuizing een projectgroep 

samenstellen? Meer informatie bij  voorzitter Ron Slond 

- Trekker van de Grote Club actie 2018. Een extra zakcentje voor DZS verdienen. Vorig jaar was 

dat via de Grote Club actie zo’n 1.200 euro. In 2015 en 2016 was dat zelfs rond de 4.000 

euro. Een kleine inspanning voor een grote club. Meer informatie bij Vincent Duijn 

- De sponsorclub van DZS haalt jaarlijks zo’n 15.000 euro voor de club binnen. We zoeken nog 

leden voor de sponsorclub. Informatie bij Michiel Bormans  

- Coördinator scheidsrechters. Het organiseren en begeleiden van het scheidsrechterskorps 

van DZS. DZS heeft een jonge generatie scheidsrechters die we de kneepjes van het vak 

moeten leren. En voor het soepel en sportief verlopen van de wedstrijden bij DZS zijn deze 

mannen en vrouwen, jongens en meisjes van groot belang. Wie pakt de fluit op?  

- Kijk op voetbal? Sluit je aan bij de commissie Voetbaltechnische Zaken.  

Heb jij verstand van voetbal en een beeld hoe het voetbal van DZS zich nog beter kan 

ontwikkelen bij de Jeugd, Senioren en Vrouwen? Hoe we dat als DZS kunnen faciliteren en 

organiseren. En hoe we onze visie daarop up-to date kunnen houden? Sluit je dan aan bij de 

commissie Voetbaltechnische zaken. En er ligt nog een andere mooie uitdaging; volgend 

seizoen gaan we met een JONG DZS-team aan de slag.  

Informatie bij Maarten den Arend, coödinator VTZ  

- Coördinator Materiaal Elk seizoen zijn is de DZS -utfit voor alle teams up to date, hebben we 

voldoende westrijdballen en trainingsmateriaal. Zorgvuldig omgaan met materiaal scheelt de 

club een hoop geld. Wil jij voor het uitreiken, innemen en bijhouden van de materialen 

zorgen? Neem contact op met …. 

- Coördinatie Pupil van de Week Onvergetelijk voor de jeugd een middag meelopen met het 

1e elftal. Jij mag dit regelen en elke keer weer die ‘big smile’ in ontvangst nemen. Meer 

informatie bij Romy Kok 

- Organiseren van activiteiten en evenementen. DZS is méér dan voetbal. Dus organiseren we 

veel activiteiten. Vind je dat leuk om te doen, met je aan bij de Activiteitencommissie. Meer 

informatie bij Romy kok 

- Lid vrijwilligerscommissie. Een belangrijke taak binnen onze vereniging die voornamelijk 

werkt met vrijwilligers. Jij zorgt ervoor dat de vrijwilligers het naar hun zin hebben en dat 

zoveel mogelijk posities ingevuld zijn. Je werkt nauw samen met de coödinator Romy Kok. 

Meer informatie bij Romy Kok 

- Beetje baas van de Boogbal. Vind je het leuk een biertje te tappen en allemaal leuke mensen 

te ontmoeten. En om de mensen die kantinedienst hebben wegwijs te maken? Eén keer per 

maand een middag of ochtend baas in de Boogbal, wie wil dit nu niet? Meer informatie bij 

Romy Kok 

- Rechterhanden en linkerhanden.  Op vrijdagochtend lekker klussen bij DZS bij de klusploeg.  

Dit jaar organiseren we 2 extra klusdagen om de verhuizing in goede banen te leiden.  

Doe je mee? Meer informatie bij Petro Knook 06.22.03.42.86; 


