
Nieuwsbrief DGAC 

 
De competitie is gestart en iedereen heeft zijn eerste wedstrijden er 
alweer op zitten. Wij als bestuur hebben ook de eerste vergadering 
weer achter de rug en zijn blij dat we de moeilijke periode zonder 
voetbal door zijn gekomen. We zijn zelfs als vereniging gegroeid met 
2 teams in het laatste jaar, waardoor we, voornamelijk bij de heren, weer een mooie 
doorstroming hebben. Tevens hebben we besloten om de jaarvergadering te gaan houden in 
november voor de afgelopen periodes, de datum hiervoor zal nog volgen. Hieronder nog wat 
highlights aangaande overig nieuws vanuit het bestuur.  
 
Afmeldingen: Leden die zich na de uitschrijfperiode afmelden dienen hiervoor afmeldkosten te 
betalen. Wij als vereniging moeten nl. ook aan de KNVB afdracht per lid betalen en die kosten 
berekenen wij dan ook door. Voor jeugdleden is dit € 10,- en voor Senioren € 15,-. 
 
Acties: Op dit moment loopt de Rabobank actie weer en wij hopen dat iedereen die lid is van de 
Rabobank zijn stem voor onze zaalvoetbalclub wilt geven. Het zijn één van de weinige 
sponsormogelijkheden die we hebben als vereniging naast sponsorkliks en website sponsoring. 
Er heeft ook een actie gelopen via de Albert Heijn, maar die was niet bij iedereen eenvoudig te 
vinden omdat wij als club met onze secretariaat in Warmenhuizen staan, hopelijk kunnen we de 
volgende keer hier meer mensen mee trekken. 
 
Contributie 2021/2022: Afgelopen jaar hebben we zeer weinig gespeeld, maar wel volledige 
contributie betaald. Wij hebben gewacht op info van de KNVB omtrent hoe dit aan te pakken. 
Inmiddels hebben wij de betalingen volledig afgehandeld van afgelopen seizoen en gezien dat 
we een aanzienlijk bedrag minder hebben hoeven af te dragen aan de KNVB m.b.t. zaalhuur en 
scheidsrechters. Wij als bestuur hebben gemeend dit door te berekenen in de contributie van dit 
jaar en zijn tot slotsom gekomen om een reductie van 40% op de contributie van dit seizoen toe 
te passen. Uiteraard alleen voor leden die hun contributie afgelopen jaar betaald hebben. Deze 
verrekening vind plaats vanuit de penningmeester met de automatische incasso. Nieuwe leden 
vallen dus niet onder deze regeling daar ze natuurlijk ook geen lid waren afgelopen seizoen. 
Leden die hun contributie om wat voor reden nog niet betaald hebben worden geacht dit z.s.m. 
te doen zodat ze kunnen blijven spelen. Er zal met hen contact opgenomen worden. 
 
Scheidsrechters: Zoals iedereen wel gemerkt heeft is Jos Zoon helaas gestopt als 
scheidsrechter. Wij willen hem dan ook hartelijk bedanken voor de vele jaren die hij zich ingezet 
heeft voor onze vereniging. Dit houdt ook in dat we momenteel zonder scheidsrechters zitten. 
Wij doen ook een dringende oproep aan iedereen om te zien of dit in je schuilt, hoe meer 
scheidsrechters hoe makkelijker de taak. Met 4 scheidsrechters zou het inhouden om 1x in de 
2/3 weken 2 wedstrijden te fluiten. Heb je bv. een blessure waardoor je niet mag spelen maar 
wel kan fluiten, neem dan contact met ons op. Wij bekostigen je tenue, accessoires én – indien 
gewenst -  een opleiding tot officiële futsal scheidsrechter. 
 
Penningmeester: Na vele jaren onze penningmeester te zijn heeft Marjolein aangegeven na dit 
jaar de functie over te willen dragen. Voor een gezond bestuur is het ook beter als periodiek 
functies worden vervangen, al zullen wij Marjolein natuurlijk wel gaan 
missen omdat eigenlijk de cijfers van onze vereniging prima voor elkaar 
zijn. Lijkt deze functie je wat neem dan contact met ons op en wij zullen je 
verder informeren omtrent de inhoud hiervan.  
 
Tot zover de update en veel zaalvoetbalplezier gewenst!  
 
Namens het Bestuur  
Menno Spaander (voorzitter) 


