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DSG Nieuwsbrief  - maart ‘23 
Namens Handbalvereniging Door Samenwerking Groot houden we je op de 

hoogte met deze nieuwsbrief. Vol met informatie over de teams, de 

trainingen en de activiteiten van de club.  

 

 

In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Trainingen 

• Uitkomsten van de A.L.V. en verhoging van de contributie 

• Hoe je DSG financieel kunt steunen 

• Het minihandbaltoernooi op 25 maart 

• Het DSG-Kamp op 23 – 25 juni 

 

Veel leesplezier! 

 

Aanwezigheid bij de training | Vanaf 1 april  weer buiten!   

We vinden het belangrijk dat alle kinderen twee keer in de week trainen. Het is goed voor de 

gezondheid, maar we zien ook dat kinderen 

die regelmatig trainen erg vooruit gaan. De 

afspraak van het afmelden voor de training is 

dat u dat ruim van tevoren doet. Trainers 

bereiden de trainingen voor en houden 

daarbij rekening met de grootte van de groep.  

In de maand maart wordt er nog in de zaal 

getraind. Na 1 april gaan we naar buiten!  

De trainingstijden vanaf 1 april worden: 

Woensdag 
16 – 17 uur E1  Corinne/ Janna  + ouder(s) 
17 – 18 uur D1, D2, Dames C1  Silvia en Marcel  
18 – 19 uur Jongens C1 en B1  Silvia en Marcel 

Vrijdag 

17 – 18 uur E1  Silvia + ouder(s) 
18 – 19 uur D1, D2  Silvia, Bart en Renee 
19 – 20 uur Jongens C1 en B1, Dames C1 Silvia en Bart  

 

 

Uitkomsten van de A.L.V. | Verhoging contributie 

Op 22 februari hadden we een plezierige Algemene Ledenvergadering. We hebben het gehad 

over de club en ook de jaarrekening en begroting vastgesteld.  

In de vergadering hebben we Ernst Koelman bedankt voor zijn grote inzet als bestuurslid en 

penningmeester van de club. Ernst is opgevolgd door Annemieke Jongbloed (moeder van 

Casper uit de D1). 
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We hebben in de vergadering ook de nieuwe contributietarieven vastgesteld. Deze verhoging 

van de contributie zal geïnd worden in oktober 2023.  Verhoging van de tarieven is nodig om 

als club financieel gezond te blijven. Dit zijn de nieuwe tarieven: 

 HUIDIG  NIEUW  VERHOGING 

KINDEREN TOT 12 JAAR (E, D) 170,- € 195,-- 15 % 
KINDEREN TOT 18 JAAR (C, B, A) 215,- € 245,-- 14 % 

 

Steun DSG ook financieel!  

Voor ons als kleine vereniging is het extra belangrijk dat we genoeg inkomsten hebben. 

Daarmee kunnen we zorgen voor goede trainingen en voldoende materialen.  

• Een aantal van onze leden speelt mee met de 

Vriendenloterij: www.vriendenloterij.nl. Dat doen ze 

op naam van DSG. DSG ontvangt hiervoor elke drie 

maanden een bedrag. Speel jij ook mee met de 

Vriendenloterij? Maar doe je dat nog niet via DSG? 

Geef dit dan aan voor DSG te willen doen! In februari hebben alle sportclubs die 

meespelen een extra bedrag gekregen, voor DSG was dat ruim 3.000 euro. Met dit 

bedrag kunnen we onder andere het tekort in onze begroting dekken. 

 

• Steunen van DSG is ook mogelijk via 

www.sponsorkliks.com. Door via deze website 

online te bestellen bij bijvoorbeeld bol.com, 

thuisbezorgd of andere online winkels, gaat er een 

deel van de bestelling naar de club. Via deze link kom je rechtstreeks bij de pagina 

waarmee je DSG steunt: SponsorKliks | Gratis sponsoren! 

 

• Purdey Tilstra (moeder van Milo uit de B1) heeft via 

het Schipholfonds materialen voor DSG aangevraagd. 

Via het Schipholfonds krijgen we onder andere 

nieuwe ballen, hesjes, uitklapbare doelen, fluitjes, een 

nieuw scorebord, enzovoort. Purdey: heel veel dank voor je inzet!  

 

• Tot slot: DSG doet mee met de collecte van Jantje 

Beton. Het geld dat opgehaald wordt, wordt gebruikt 

voor speelplaatsen voor kinderen. Een deel van de 

collecte gaat naar onze club. Stimuleer je kind om dit 

komende weken te doen! Dit is de link om te 

doneren: https://jantjebeton.digicollect.nl/handbalvereniging-dsg 
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Minihandbaltoernooi op zaterdag 25 maart 

Binnenkort organiseren we weer een 

minihandbaltoernooi voor de kinderen van de 

minihandbalscholen van DSG en Westsite. Het 

toernooi is op zaterdag 25 maart van 12.00 

tot 14.00 uur in zaal 2 van de Calandhal.  

Er mogen ook vriendjes of vriendinnetjes 

meedoen. Geef dat wel even door op 

info@dsghandbal.nl. 

 

 

 

23 tot en met 25 juni: DSG op kamp!  

Op vrijdag 23, 24 en 25 juni gaat DSG weer op 

kamp. Dat doen we weer bij hoeve Vredesteijn 

in Egmond-Binnen: 

Hoeve Vredesteijn | Groepsvakantieboerderij.  

Het wordt vast weer een geweldig weekend, 

dus zet de datum alvast in je agenda! 
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