
1 oktober 2022

In deze DBNieuwsbrief:
- Start evenementenseizoen met 1e PARTY!

- Nieuw trainingsschema

- (Bal)Sponsoren gezocht

- NIEUW – LEDboarding

- Vacatures

- Website / Socials

- Verbouwing complex (kom mee klussen!)

Welkom bij de derde DBNieuwsbrief! De eerste competitiewedstrijden zijn gespeeld en als nieuwe vereniging raken

we ook steeds beter op elkaar ingespeeld! Natuurlijk gaat nog niet alles vlekkeloos, maar de energie en

enthousiasme om er samen iets heel moois van te maken voel je binnen DBN’22!

DBN’22 ORANGE-BLACK-GREEN-PARTY

Die energie en enthousiasme voel je ook binnen

onze evenementencommissie!

Iedereen is welkom op zondag 2 oktober en

zaterdag 8 oktober bij onze eerste officiële

feesten!

Tussen 17u en 18u worden er speciale prijzen

gerekend voor bier en mixdrankjes!!

Tot de 2e en 8e!!



EXTRA TRAININGSVELD – NIEUW TRAININGSSCHEMA!!

We beginnen graag met goed nieuws; we mogen vanaf aanstaande maandag (3 oktober) het gloednieuwe

kunstgrasveld op Sportpark Noord gebruiken! Dit veld ligt er echt superstrak bij en we zien heel benieuwd hoe de

reacties van jullie zijn. We mogen het veld alleen nog maar gebruiken voor de trainingen, maar dit betekent dus wel

dat we er al veel minder krapjes bijzitten op de trainingsavonden; echt goed nieuws dus voor iedereen!!

Helaas kan nog niet iedereen gebruik maken van dit nieuwe veld in Orthen, maar iedereen heeft nu wel meer ruimte

om te trainen en we zijn hiermee weer een stapje dichterbij het in gebruik nemen van ons nieuwe sportcomplex.

LET ECHTER WEL OP; op Sportpark Noord wordt er nog verbouwd. Je kan alleen trainen en niet douchen en ons

verzoek is na het betreden van het complex direct naar het kunstgrasveld te lopen en na de training direct weer

terug. Je kan wel gebruik maken van de aanwezige toiletten, maar kom niet op de andere velden. Veel dank!

Hieronder het gloednieuwe trainingsschema:

Zijde tribunegebouw

Zijde clubgebouw



(BAL)SPONSOREN GEZOCHT

Je hebt het nieuwe bord wellicht al gezien in ons clubhuis! Voor de thuiswedstrijden van zaterdag 1 en zondag 1

zoeken we balsponsoren. Kost slechts € 50,- en je krijgt er mooie exposure voor terug!

Als je interesse hebt in deze vorm van sponsoring en/of benieuwd naar andere / meer sponsormogelijkheden,

bel dan Raoul de Jong via 06-43191478.

LEDBOARDING BIJ DBN’22

Het moet niet gekker worden denk je waarschijnlijk, maar het is echt zo. Sinds afgelopen vrijdag staat er een

geweldig, modern en innovatief ledboard op ons toekomstige complex op Noord! Hier kunnen we mooie bewegende

content laten zien van onze sponsoren (!), maar het bord biedt meer dan dat. Er zijn namelijk 12 vaste posities voor

reclameborden, maar deze borden kunnen draaien. Ze draaien naar zonnepanelen én naar panelen die de lucht

zuiveren! Zeer interessant voor onze (potentiële) sponsoren. Ook die op zoek naar duurzame oplossingen!

Bel ook hiervoor Raoul de Jong.



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? Help Raoul en meldt je aan!

- 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.

WEBSITE DBN’22 & SOCIALS

De website raakt steeds verder gevuld. Zo kan je sinds deze week het actuele programma vinden (onder

wedstrijden) en staat er een verjaardagskalender. Als jij voor onze socials 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!

Check: https://www.dbn22.nl/



Verbouwing complex op Noord (klusdagen)
Zoals eerder gemeld, is ons nieuwe kunstgrasveld gereed en kunnen we hierop trainen. Op dit kunstgrasveld staan

prachtige nieuwe dug-outs, goals en goaltjes die via een handig systeem makkelijk gebruikt kunnen worden.

De sloop van het clubhuis is ook al ver gevorderd; met veel dank aan ons klusteam!!. We verwachten de sloop snel

afgerond te hebben en kunnen dan starten met de verbouwing!!

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

Weener XL en ASVZ helpen ons klussenteam met de sloopwerkzaamheden. 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








