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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 12 April Thuis
veld
A
A
A

tijd
10.00
11.45
14.00

vertrek

wedstrijdnr
203481
115078
115011

wedstrijd
DESS VE1 – SEW VE2
DESS DA1 – Blokkers DA2
DESS DA2 – IVV DA1

Scheidsrechter/ rijders

Zondag 12 April Uit
veld tijd
14.00
11.00
11.15

vertrek
10.00
10.15

wedstrijdnr
38949
123108
157895

Uitslagen zondag 29 Maart
HOSV 1 – DESS 1
Alw.Forward 4 – DESS 2
Spartanen VE1 – DESS VE1
Spartanen B4 – DESS B1
AFC DA1 – DESS DA2
DESS DA1 – Medemblik DA1

wedstrijd
Jisp 1 – DESS 1
Winkel 3 – DESS 2
Dynamo B1 – DESS B1

2-1
3-1
2-1
8-0
6-3
1-3

Scheidsrechter / rijders
V.E. Kleij
Nick K. en Matthijs

Uitslagen Zaterdag 28 Maart
DESS E1 – Valken E2
DESS MD1 –Blokkers MD2
Blokkers F7 – DESS F1
Zouaven F8 – DESS F2
Koedijk MC1 – DESS MC1
Spartanen C5 – DESS C1

?-?
2-4
10-0
8-1
2-1
3-3

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603

West 1 Categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams

Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 19 April Thuis
veld
A
A
A

tijd
14.00
11.45
10.00

vertrek

wedstrijdnr
38666
120818
157887

wedstrijd
DESS 1 – WSW 1
DESS 2 – Medemblik 2
DESS B1 – Grashoppers B2

Scheidsrechter/ rijders
J.R. van Zaanen

Zondag 19 April Uit
veld tijd
11.00
14.15

vertrek
10.00
12.45

wedstrijdnr
203488
114753

Uitslagen zondag 5 April

PAASWEEKEND

wedstrijd
Zwaagdijk VE2 - DESS VE1
FC Weesp DA1 – DESS DA2

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen Zaterdag 4 April

PAASWEEKEND

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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Agenda 2014/2015

Dinsdag 7 april

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 12 mei

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni

Voetbalweek

Dinsdag 9 juni

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

BALSPONSORING
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!
Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:
De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt
Grote vraag is nu:

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de volgende thuiswedstrijden????
Wil je DESS 1 bij deze of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe
wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail:
janpeterbos@hotmail.com.

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams.
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één
keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in
de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond in de kantine worden
verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn agenda te blokken of een
vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen, zullen we deze een
boete van 20 euro opleggen. Wanneer je aan de beurt bent om de
kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn.
Het bestuur.
Dinsdag 7 april
Jaimy Vlaar
Jordy Kool
Kjell van Heumen
Marco Kremer
Mark Vlaar
Nick Karsten
Niels Kuip
Wouter Smit

Dinsdag 5 mei
Björn de Boer
Frederik van der Ven
Jelle Walma
Maarten Gorter
Matthijs Rood
Patrick Huijsman
Remco Swier
Thom van Schagen

Kantinelijst MC1

19 April

Anna Hovenier en Noa Vlaar

3 Mei
Nijland

Cynthia Henneke en Karlijn

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken
van de DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.30
uur tot ca. 17:30 uur.
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Beste lezer,
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk
hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het
onderhoud van het gehele gebouw en terrein.
Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar
vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies:
•

Schoonmaakcoördinator
Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste
meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een
coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor
roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond
aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als
aanspreekpunt voor deze meiden/dames.

•

Kantinepersoneel
Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd
in de kantine te staan?

•

Kantinecoördinator voor de zondag
Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht
worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze
vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg.

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de
even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes uitvoeren op
het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en
onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor
een paar uurtjes wil komen versterken.
Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het.
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te
nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803.
Hartelijke groet,

Bestuur s.v. DESS

Oproep oproep oproep.
Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de
bezorgers hun stapeltje krijgen.
Neem dan even contact op met Eveline tel: 591299.
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Kantine diensten op de zaterdag.

Groetjes Sonja en Tamara
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KONINGSDAG

2015

Beste Oranjevrienden,
Op maandag 27 april zal er weer een Koningsdagviering zijn! Dit jaar nemen
carnavalsvereniging de DEURSACKERS, DESS en de VANG de organisatie op zich.
Op zondag avond zal er voor het eerst een Koningsnacht plaatsvinden in de Vang met live
muziek van FLORIS van FLEPPENSTEIN .
De ochtend van Koningsdag zal in teken staan van de vrijmarkt (terug van weggeweest!) en
rond 12.00 een spectaculaire badeendenrace in de vijver van het Wilgenrak.
In de middag zullen er Koningspelen worden georganiseerd op het terrein van s.v. DESS.
De koningsdag wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een karaoke onder het genot van
een hapje en drankje in de Vang.
In de eerste week van april zal er een programmaboekje bij u in de brievenbus verschijnen.
Wij zullen u dan ook een kleine donatie vragen in de vorm van het kopen van een badeendje.
We gaan er met z'n allen een ‘oranjetastische’ dag van maken, tot dan!
Groet,
de Deursackers, Dess en de Vang
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Dess VR1 – Medemblik VR1

29-3-2015

Zondag 29 maart stond de nummer 1 bij ons op het programma. Vorige keer werden we, vooral de
tweede helft, volledig door ze weggespeeld. We waren dus op een zware pot voorbereid.
Zaterdagavond werden we nog even verrast met het feit dat er geen scheids voor ons zou zijn.
Gelukkig stond zondag onze eigen enige echte ‘Guus Meeuwis’ voor ons klaar. Zo genoemd omdat hij
zo op Guus lijkt volgens Nico. Bij deze, ‘Guus’ Bedankt voor het scheidsen!
De wedstrijd begint voor ons met hier en daar een buitje en voor de wind. Na 5 minuten loste een
Medemblikker een zwak schot op doel. Baas had waarschijnlijk nog last van stijve beentjes en een
polletje op een verkeerde plek, waardoor ze de bal miste en in doel rolde. 0-1 voor Medemblik. Gelijk
daarna liet ook de keeper van Medemblik de bal door haar benen rollen, helaas was er nog een
speler zo alert om hem voor de doellijn weg te werken.
Na zo’n 30 minuten maakte Rosalie een hele mooie actie en schoot vanaf de 16-meterlijn de bal
mooi in doel. Stand: 1-1. Er was nog niet echt een bovenliggende partij.
Iris was op rechts ook lekker bezig. Ze gaf de bal voor het doel over de verdedigers heen, voorbij
Laura en bereikte uiteindelijk Michelle die hem netjes in het doel plaatste. Er werd een heus feestje
gevierd bij de 3 dames. Richting de middenstip kwamen ze er pas achter dat een van beiden blijkbaar
buitenspel stond. De laatste 15 minuten schoof er 1 verdedigende speler door, waardoor Medemblik
veel aanvallender werd.
Rust
Na de rust was het plan om op het middenveld heel compact te spelen. Alle middenvelders dicht bij
elkaar zodat afstandsschoten er uit gehaald werden. Helaas kwam uit, waar we bang voor waren.
Vanaf de middencirkel schoot een Medemblikker een hoge bal op het doel. De bal werd gedragen
door de wind en was onhoudbaar voor Baas. We stonden er bij en keken er naar. 1-2 voor
Medemblik. De tweede helft werden er ondanks de tegenwind mooie acties gecreëerd. We voelden
dat er meer in zat en we speelden nog best veel op hun helft. Zo had Rosalie ook een prachtige
voorzet vanaf de linkerkant. Anne kreeg met sliding en al, haar voet net niet tegen de bal. Vanaf de
rechterkant was Marije ook pittig op dreef. Zij kwam met haar voorzetten ook veelvuldig voor doel.
Één keer tikte de keeper de bal net uit het doel. Rosalie stond een meter van het doel maar kreeg de
bal niet tussen de keeper en het doel, waarna hij richting de penaltystip kaatste maar niemand hem
wist af te maken. We voelden dat er een goaltje mogelijk was, maar uit een counter van hen werd de
bal op Baas gericht. Ze redde, maar had de bal niet klemvast. Baas lag plat en de bal rolde in slow
motion het doel in. Stand: 1-3 voor Medemblik. Daarop volgde nog een klein beetje hoop toen Char
een steekbal op Marije gaf en hem vanaf de rechterflank in het doel schoot. Het mocht niet baten,
ook hierbij werd jammer genoeg weer gefloten voor buitenspel.
De laatste paar minuten kwam onze buffelende achterste vrouw Vera steeds meer mee naar voor.
Een keer zo erg, dat ze zelfs kon uithalen op doel. Hierop anticipeerde Medemblik gelijk met een
counter. De verdediging van Dess werd even overbluft. De Medemblikse spits ging alleen op de
keeper af. Iedereen rekende waarschijnlijk al op een 4-1, maar gelukkig hebben we Baas nog op doel,
die formidabel uitkwam.
Eindstand 3-1. De uitslag had ook heel anders kunnen zijn, maar toch liepen we best tevreden van
het veld af. Nog maar 3 wedstrijden en dan zitten de 14 jaar met dit team er zomaar op……
Anne
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Toernooiagenda jeugd:
Organiserende vereniging: Datum:
SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april
zo 5 april
za 23 mei

DESS-teams die meedoen:
F2, F1
E1
C1

Grasshoppers

za 4 april

ME1

Vv Berkhout

za 4 april

MC1, C1

Sv De Rijp

za 16 mei
zo 17 mei

F2, F1, E1, C1
MC1, MD1

Vesterhavs Cup

vr 22 t/m ma 25 mei MC1

------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Muur.
‘Geert:

‘Hé, scheids, die muur staat niet op negen meter.’
‘Scheidsrechter:

‘Klopt, hij staat op “negen meter vijftien”. Net zo lang als mijn lul.’

------------------------------------------------------------------------------------------------
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 11-04-2015
thuis tijd
10.00
10.00
11.30
uit

tijd
09.00
12.30
14.30

vertrek
08.00
11.30
13.30

wedstrijdnr
173325
179684
286021

wedstrijd
DESS F1 – West-Frisia F4
DESS F2 – DWB F1
DESS C1- Blokkers de C7

scheidsrechters
Thom v Schagen
Bente Sas
Roland Bontekoning

wedstrijdnr
167171
160493
176308

wedstrijd
Hollandia E4 – DESS E1
Spirit’30 MD1 – DESS MD1
Purmerend MC2 – DESS MC1

rijders
Timo,luc,daniel
Femke,Esmee,megan
Lisa,sandra,margot,mandy

Zaterdag 18-04-2015
thuis

uit

tijd
10.00
11.30

wedstrijdnr
167178
160512

13.15

176293

tijd
10.30
11.00
12.30

vertrek
09.30
10.00
11.30

wedstrijdnr
173309
179664
185969

wedstrijd
DESS E1 – HSV Sport1887 E2
DESS MD1 – VVS’46 MD2
DESS MC1 – Spirit’30 MC1

scheidsrechters
Maarten Hovenier
Roland
Bontekoning
Anita v Arem

wedstrijd
MOC F2 – DESS F1
Zwaagdijk F1 – DESS F2
Sporting Andijk C3 – DESS C1

rijders
Nick,jeffrey
Danique,wes
Dawid,peter,max

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: CCNN755
nvullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan
zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en
competities onder zoek op club (deze week).
Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op
www.svdess.nl
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TOERNOOI GRASSHOPPERS

MD1

4-4-2015

Mag ik ze aan u voorstellen. de meiden van ME1 maar eigenlijk MD1
Deze toppers speelden afgelopen zaterdag een toernooi bij Grasshoppers
De eerste wedstrijd moesten ze tegen Grasshoppers en werd 0-0
Wij hadden in die wedstrijd zeker een paar mooie kansen (was ook erg spannend)
De tweede wedstrijd moesten we tegen Winkel daar dachten we iets te makkelijk over.
Al gauw werd het 1-0 voor winkel en helaas ook 2-0 maaaar toen kwam Femke effe uit de
linkerhoek vandaan met een prachtig schot en dus 2-1
Later waren er nog een paar acties maar voor we het wisten was de tijd weer om (helaas)
De derde wedstrijd was tegen DWB deze was heel heel zwaar we hebben moeten knokken
maar we konden niet voorkomen dat het 1-0 werd voor DWB
Maar om heel eerlijk te zijn ; spelen tegen meiden van 13 en 14 jaar valt ook niet mee .
Maar ondanks dat hebben onze meiden zich geweldig verzet en was ik trots op ze.
Uiteindelijk werden we 4e in onze poule.

Alexandra-Dayene-Esmee-Anouk-Fleur
Femke-Wies-Jasmijn
Ik had dit weekend de eer om als coach mee te gaan ipv. Sandra .
"Misschien was dat het ook wel" Dat we het niet echt konden winnen,want die meiden hebben
echt geknokt.
Dus we gaan er maar vanuit dat het aan de coach heeft gelegen.
Er moet toch iemand de schuldige zijn ( en dan ik maar)
We hebben met z`n allen genoten en kunnen zeggen dat we sportieve verliezers waren die dag
ps. meiden wat kunnen jullie treuzelen in de kleedkamer.
gr. een TROTSE inval coach Barry Nieuwenhuis.
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Blokkers F1 – F1 Tobbers
Deze wedstrijd vergeten we snel.

F1 Toppers op toernooi.
Vrijdagavond al twee afmeldingen, geen probleem met een brede selectie.
Zaterdagochtend nog twee afmeldingen nu wordt het wel een probleem, nu heb ik het geluk
dat Guus eigenlijk altijd bereikbaar is om z'n vader uit de brand te helpen, en m'n
overbuurman was ook al wakker om z'n oudste zoon te vragen! graag zei Timo.
Zo gaan we met acht toppers naar Heerhugowaard even zoeken naar de kleedkamers, ja plek
genoeg, omkleden en het veld op, de eerste wedstrijd tegen BVC Bloemendaal helaas werd er
met 2-0 verloren (kunstgras) tweede wedstrijd ging niet door het team waar we tegen
moesten had onze toppers waarschijnlijk al gezien , derde wedstrijd tegen de thuisclub een
gelijkwaardige wedstrijd hele mooie acties van alle toppers helaas een gelijkspel 2-2, na een
lange pauze de laatste wedstrijd tegen Sv Zandvoort , met strijd gingen de Toppers het veld op
, er wordt super overgespeeld al snel stond het 3-0 voor Dess, snel draaien voor 2de helft nog
een paar aanvallen en toen het eindsignaal!
De doelpunten kwamen van Collin(2), Karel(2) &Timo.
De douchesessie duurde wat langer dan normaal, dus werd de prijsuitreiking gemist, toch
even vragen of de Toppers een lintje
kregen, natuurlijk en jullie hebben
de tweede prijs behaald was de
mededeling
Daarbij hoorde een beker, deze werd
in ontvangst genomen door Collin.
Toppers ik heb weer genoten.
Timo & Guus bedankt voor jullie
inzet.

ODESSA

12

DESS F2 – Blokkers F8: 1-9
Wat er aan de hand is met de leesvaardigheid van onze jeugdscheidsrechters weet ik niet, maar de
lichting van dit seizoen laat ons regelmatig aardig zitten:
Sam en Margot waren er deze keer niet. Ook hier geldt gelukkig: “elk nadeel heb z’n voordeel.” Waar
Rob en Gras de vorige keer zonder aarzelen invielen als scheidsrechter, zo vonden we nu vader
Thomas en moeder Jesse (later Gras) bereid om de fluit te hanteren, en zo ontdekken we dan
onverwachte talenten op dit gebied.
Beide ouders hadden voetballende kinderen in de F1, met als gevolg dat vader Nieuwenhuis de
berewedstrijd, die Thomas keepte, gemist heeft. Sorry daarvoor en alle drie bedankt voor het invallen.
De F2-wedstrijd was ook de moeite waard. Maarte was ziek en Benjamin weer aan het hockeyen. Dat
was zeker nadelig. Mike en Guus moesten nu Maartens taak als laatste man overnemen, de rest
werkte zich een sllag in de rondte. We kwamen op 0-1, maar daarna op
1-1, toen de kluit zich een weg baande naar het Blokkers-doel en Anne kans zag (“we stonden
allemaal bij elkaar en toen letten ze even niet op en toen dacht ik…….,” zo vertelde Anne) de bal
achter de keeper te prikken.
Vervolgens bleek Blokkers – net als de vorige keer – een te grote overmacht te hebben en verloren
we met 1-9. Dawid keepte uitstekend, wat de schade nog aardig beperkte. De combinatie Wess-Julia
leverde nog een aantal goede kansen, maar geen doelpunt op. In de kleedkamer wisten alle spelers
hun goede ogenblikken prima te benoemen en was er nog een laatste wapenfeit aan de orde: Wie zou
de was winnen?
De meeste moeders staan bij hun kroost bekend als bijzonder goede wassers en blijkbaar wassen ze
allemaal even graag. Het fanatiekst zijn Finn en Guus, die zeker weten dat hun moeders de was altijd
wel willen hebben.
Deze week was het zomaar zeuren: Tijmens moeder was niet zo lekker, Damian zou naar zijn vader,
Dawid zou naar een kennis en Danique was bij haar opa en oma. Toen we ons echter bedachten dat
haar opa en oma niemand minder zijn dan Cor en Riet Vlaar, hebben we de tas gewoon meegegeven:
als je al zo lang zij DESS hoort, dan weten opa en oma echt wel wat ze met een wastas aan moeten.
Tot woensdag allemaal,
Anita

Zouaven F8 – DESS F2: 8-1
Rust: 6-0
We maakten een plan in de rust: ons doel werd tenminste 1 doelpunt zetten, en verder de schade
zoveel mogelijk te beperken.
Damian zou de opkomende vleugelspeler tegenhouden, Mike, Tijmen en Guus richtten zich op de drie
spitsen die steeds vrij stonden. Finn gooide zich met gevaar voor eigen leven voor de ingeschoten
ballen en redde er zo heel wat. Anne regeerde op het middenveld en stuurde geregeld Danique weg,
die verschillende kansen creëerde voor DESS.. Uiteindelijk was het Wess die uitbrak en ons doelpunt
zette. Tweede helft eindstand: 2-1
In de kleedkamer was het weer gezellig. Dawid eiste zeer vasthoudend zijn recht op de wastas op en
maakte daar zijn vader erg blij mee. Met dank aan de rijders: vaders van Anne en Dawid.
Tot volgende week (toernooi).
Groeten van Anita
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

19 April

Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski

3 Mei

Tom Zijp en Peter Smit

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de
DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35
uur tot ca. 15:00 uur. (Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa)

DESS loterij
Oproep !
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee?
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken.
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit,
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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Benningbroek / Sijbekarspel
Beste sportvriend,
Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.
DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en
Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje.
Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de
‘Vrienden van DESS’.
Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te
stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en
vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20
per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw
bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en
bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft.
Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze
hartelijke dank.
U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51,
1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw
bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320 o.v.v. ‘Vrienden van
DESS’.
PS
te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.

ODESSA

Belangrijk is nog
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