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In deze DBNieuwsbrief: 
- RABO ClubSupport 

- Update kleding (o.a. bijdrage, inloopshirts & Webshop) 

- Nikki / contributie 

- DBN’22 Special Team op TV!!! 

- Website / Socials 

- Bestuursleden + mailadressen 

- Vacatures 

- Evenementen 

- 073 Voetbalkrant 

- Verbouwing complex (kom mee klussen!) 

Welkom bij alweer de tweede DBNieuwsbrief! De voorbereiding van onze selectieteams is gestart en de eerste 

oefenwedstrijden zijn gespeeld. De jeugd zien we ook snel weer op ons complex. Nogmaals; het zal krap worden op 

trainingsavonden, maar we zijn druk bezig met oplossingen. Graag jullie begrip. 

 

 
STEM MEE VOOR DBN’22! 
Wij doen mee met de mooie actie van de Rabobank! Hiermee kunnen we een mooi bedrag krijgen voor onze jeugd! 

Omdat nog niet alle bankzaken zijn omgezet bij de Rabobank spelen we nu nog even mee onder de naam van  

The Goalgetters T.G.G. Heb jij een bankrekening bij de Rabo dan krijg je 5 september een mail van de bank. Hiermee 

kan je stemmen op ons. Afhankelijk van het aantal stemmen krijgen we een mooi bedrag gestort. Hiermee willen we 

oa trainingsmaterialen voor de jeugd aanschaffen! 

 

UPDATE KLEDING 
Een nieuwe vereniging, een nieuw logo en dus zeker ook nieuwe shirts! Tot op heden krijgen we erg veel 

complimenten over onze nieuwe kleuren en het ontwerp van de shirts. Graag geven we jullie een update: 

 

Kledingbijdrage: 

Ieder spelend lid betaald, naast de contributie, € 20 aan kledingbijdrage per jaar. Hier krijg je veel voor terug! 

Wij zorgen dan namelijk voor een volledig wedstrijdtenue (shirt, broek en kousen). Als er iets kapot is, wordt het 

gratis vervangen door ons. Op deze manier loopt iedereen er goed en verzorgd bij. Goed voor de uitstraling van 

DBN’22. Heb je hierover vragen, stel ze aan je trainer/leider. Die weten wie er binnen de club aanspreekpunt zijn. 

 

Wedstrijdshirts en inloopshirts 

Onze officiële wedstrijdshirts zijn nog niet binnen. Dit gaat nog even duren tot eind oktober waarschijnlijk (jeugd nog 

iets later waarschijnlijk. Daarom krijgen alle spelende leden een inloopshirt (met DBN’22-logo) in bruikleen. In dit 

shirt kunnen de wedstrijden voorlopig gespeeld worden. Het inloopshirt blijft eigendom van DBN’22  

en kan je straks omruilen voor een prachtig wedstrijdshirt. Maar je kan het inloopshirt straks ook kopen  

voor € 10,- per stuk; altijd handig voor bijvoorbeeld je training. Meer info volgt snel. De sokken en  

het broekje dat je van ons krijgt, zijn al de echte onderdelen van het wedstrijdtenue. 



 

 

  

 

Ons Special Team is echt beroemd aan het worden! 

Na een prachtige documentaire op Omroep Brabant 

zaten Yannick, Heidi en Cor afgelopen vrijdag in de 

radiostudio van NPO1. Dat was de grote bazen van 

de TV ook opgevallen en daarom zijn onze helden 

aanstaande maandag te gast bij Khalid en Sofie!! 

 

KIJK OOK op 29aug NPO1 vanaf 19.04 uur!!! 

 

Webshop online! – https://dbn22.clubwereld.nl/ 

Sinds vorige week is de webshop online! In samenwerking met kledingmerk Robey en Danny Princen  

kan je individueel of als team prachtige kleding kopen via de website. Er worden hele mooie kortingen 

aangeboden, dus extra voordelig om hier te kopen. En natuurlijk tof om als team dezelfde kleding te dragen 

 

De webshop voorziet niet in het toevoegen van sponsoruitingen. Dit kan je rechtstreeks via Danny Princen regelen 

(goed om dan even te melden dat je lid bent van DBN’22). Het is de bedoeling dat je alleen kleding besteld via deze 

webshop, zodat iedereen in dezelfde stijl rondloopt. Namens het bestuur veel dank hiervoor. Bij vragen kan je 

terecht bij Wesley of Joey. 

 

 
SAMENWERKING NIKKI 
Het bestuur van DBN’22 heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een 
samenwerking aan te gaan met NIKKI. Zowel vanuit TGG als OSC’45 werkten we hier al mee en we hebben dus zeker 
rekening gehouden met verbeterpunten. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van 
de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, 
sms of whatsapp. 
 
NIKKI start in september met de inning van de contributie voor het seizoen 2022-2023. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat meer informatie over de samenwerking. 
 

DBN’22 SPECIAL TEAM OP TV!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

DBN’22 OP SOCIALS & WEBSITE 
Dankzij Gin Nio op Insta en Thomas op Facebook hebben we samen al zo’n  

600 volgers. Daarmee zijn we al één van de meest populaire amateurvoetbal- 

verenigingen van ’s-Hertogenbosch! En iedere dag komen er volgers bij!  

Op onze socials worden regelmatig updates geplaatst over de verbouwing op  

Sportpark Noord, maar ook andere leuke nieuwtjes komen voorbij. 

 

Als jij een leuke foto, filmpje of nieuwtje hebt, app hem dan naar 06-5189 1832.  

Mag bijvoorbeeld van een wedstrijd, training of teamactiviteit.  

App dan meteen welk team / activiteit het is. Zou heel gaaf zijn! Thx! 

 

Snel zullen op https://www.dbn22.nl/ het wedstrijdprogramma &  

uitslagen te vinden zijn! 

 

INTERIM-BESTUURSLEDEN + MAILADRESSEN 
Er werken vele vrijwilligers binnen DBN’22 hard om alle teams straks lekker 

te kunnen laten trainen en voetballen. Bij een vereniging moet altijd veel geregeld  

worden, zeker als je een fusieclub bent. In het interim-bestuur van DBN’22 zitten 

ook vrijwilligers; 8 op dit moment. Zij krijgen uiteraard nergens voor betaald, maar  

steken veel tijd in DBN’22. Wij kunnen het ons voorstellen dat je niet 

altijd direct weet wie er in het bestuur zitten en hoe je ze kan bereiken.  

Hieronder een overzicht: 

 

Jeffrey Rynenberg   - voorzitter@dbn22.nl 

Leroy Cadee    - penningmeester@dbn22.nl 

Charaf Frikh    - jeugdzaken@dbn22.nl 

Bart van Poppelen  - nieuwsbrief@dbn22.nl (PR & Communicatie) 

Shannon Martens & Frank Peeters  - secretaris@dbn22.nl 

Joey van der Ree & Wesley van Rijn  - senioren@dbn22.nl 

 

Andere belangrijke mailadressen: 

wedstrijdzaken-jeugd@dbn22.nl  evenementen@dbn22.nl 

wedstrijdzaken-senioren@dbn22.nl  ledenadministratie@dbn22.nl 

 

VACATURES – STEEK WAT UURTJES IN JE FAVORIETE HOBBY 
Hoe meer handen, hoe lichter het werk. We zijn blij dat steeds meer mensen aangeven best iets voor de club te 

willen doen. De vereniging is namelijk van de leden en niet van het bestuur. Mocht jij ook iets willen doen voor 

DBN’22. Al is het iets maar kleins. Mail ons via secretaris@dbn22.nl of vraag het aan een van de bestuursleden. 

 

- Barpersoneel 

  * De wereld een keer bekijken vanaf de andere kant? Een keer in de avond of in het weekend. Hoeft echt  

       niet direct de gehele dag, maar kan bijvoorbeeld ook één middag per maand. 

 - Sponsorcommissie 

  * DBN’22 heeft de sponsorinkomsten hard nodig. Vindt jij het leuk wat bedrijven te bellen of te mailen of  

      misschien alleen het administratieve gedeelte te doen?  

- Kledingcommissie 

  * Help mee door één van de aanspreekpunten te zijn voor kledinguitgifte aan jeugd en/of senioren. Niet veel  

     werk per week, maar wel belangrijk dat je secuur bent. In oktober wordt het wel even druk, maar ook leuk! 

- Trainer ‘Alleen Jij Bepaalt’ 

  * Je helpt mee bij de jeugdtrainingen op maandag- en woensdagmiddag vanuit een speciaal project.  

 

 



 

EVENEMENTEN 
Bij een gezellige vereniging horen ook gezellige evenementen. Onze evenementencommissie heeft ook zin in het 

nieuwe seizoen en start binnenkort met de voorbereidingen voor een vol evenementenjaar. Houdt Insta en 

Facebook in de gaten! 

 

 

073VOETBALKRANT 
Hij ligt in ons clubhuis; neem er eentje mee! Er staat een mooi artikel in over DBN’22. 

 

 



 

 

 

 
 

Verbouwing complex (klusdagen) 
Het wordt groener en groener op Sportpark Noord! Het kunstgrasveld is al bijna klaar en op de overige velden laten 

miljoenen grassprietjes zich steeds beter zien. Natuurlijk is het heerlijk dat het zonnetje veelvuldig schijnt, maar 

stiekem vinden wij het ook geen probleem als er af en toe een flinke bui valt.        

 

Naast de velden is er ook al veel hekwerk geplaatst. Zo staat er op veld 1 al een hoge ballenvanger over de volledige 

lengte en staat er ook wat hekwerk langs het multifunctionele veld en het kunstgras. Er is en wordt echt hard 

gewerkt en wij zijn, tot op heden, heel erg tevreden over de voortgang. 

 

Via socialmedia houden we jullie op de hoogte van de voortgang.  

 

Daarnaast helpen Weener XL, ASVZ, ons klussenteam en diverse andere vrijwilligers ons met sloopwerkzaamheden 

en opruimen, zodat we straks goed kunnen starten met de verbouwing van het clubhuis en tribunegebouw. Zo is er 

in ons clubhuis de laatste weken al veel gebeurd en herken je het bijna niet terug. De komende periode kunnen we 

jullie hulp nog steeds goed gebruiken en blijven we klus- en sloopdagen organiseren. Tof als je ons mee wil helpen!  

Ook als professional ben je van harte welkom bij de echte verbouwing! Laat weten wat je talenten zijn. 

Aanmelden kan via secretaris@dbn22.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 



 

 

 



                                      

 


