
 

Beste leden, vrijwilligers en donateurs, 

 

Persconferentie / KNVB 

Afgelopen dinsdag werd tijdens de persconferentie duidelijk dat we weer mogen zaalvoetballen. De 

meeste wedstrijden staan weer gepland en we hopen dat we de rest van het seizoen weer onze 

wedstrijden mogen blijven spelen zonder enige lockdown. Houd er rekening mee dat er alleen 

gespeeld kan worden met een corona toegangsbewijs. Tot nu toe is deze controle gedaan door De 

Blinkerd, maar mocht dit niet gebeuren in de toekomst, dan ben je als team zelf verantwoordelijk 

om de controle als thuisspelende team uit te voeren. Bij dit bericht sturen wij meteen even de 

informatie die wij vanuit de KNVB hebben ontvangen. Mochten er nog verdere vragen zijn kan je 

deze altijd stellen op voorzitter@dgac.nl of secretaris@dgac.nl 

 

Nieuwe teams!! 

In de tussentijd hebben we ons mogen verheugen op 2 nieuwe teams die gaan starten dit seizoen. 

Het betreffen 2 jeugdteams, een JO13 en MO17 team, waardoor onze jeugdafdeling inmiddels toch 

alweer op 4 teams komt te staan. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee want zonder jeugd geen 

toekomst. Wij wensen daarom de nieuwe leden hartelijk welkom bij onze vereniging. 

Inmiddels zijn we tijdens de covid-periode gegroeid naar in totaal 12 teams wat toch wel een mooi 

resultaat is na een aantal magere jaren. 

 

Bestuursfunctie 

Onze bestuurslid Marjolein heeft aangegeven te stoppen als penningmeester na vele jaren. Normaal 

gesproken zit je een termijn van drie jaar in het bestuur maar door omstandigheden zoals o.a. covid 

zijn dit er meer geworden. Onze financiële huishouding is zeer stabiel en dat komt zeker door de 

goede zorgen van onze penningmeester, wij betreuren het zeker dat ze gaat maar begrijpen ook dat 

het weer tijd is voor verandering hierin. Wij zouden graag de overdracht willen uitvoeren tijdens de 

volgende jaarvergadering medio april 2022.  

Lijkt het jou leuk om gezamenlijk de vereniging draaiende 

te houden én zijn getallen jouw grote passie, informeer dan 

bij de huidige penningmeester (e-mail: 

penningmeester@dgac.nl) wat je kunt verwachten!  

 

Voor de rest wensen wij als bestuur iedereen weer veel 

voetbalplezier toe!! 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur DGAC 
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