“Het gele boekje”
Handbalvereniging D.T.S.’48
Alles wat je moet weten
over onze mooie vereniging
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Welkom bij D.T.S. ’48!
In dit informatieboekje kun je alles vinden over D.T.S.’48. Van omgangsregels tot adressen en van
informatie over het aan- en afmelden tot uitleg over onze acties.
Uit eerdere jaren is gebleken dat er soms onduidelijkheid heerst over verwachtingen en dat er
daarnaast behoefte is aan één plek waar informatie gevonden kan worden. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot dit informatieboekje. Mocht je toch niet vinden wat je zoekt, laat het ons dan zeker weten.
Samen maken we dit informatieboekje beter.
De afgelopen jaren is de website van D.T.S.’48 steeds professioneler geworden. Op de website is
inmiddels al heel veel informatie te vinden. Dit boekje zal dan ook een aantal links bevatten naar
informatie op de website. Deze is namelijk altijd actueel.
Heel veel lees- en vooral spelplezier!
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Een warm welkom van onze voorzitter
Handbal is een fantastisch mooie sport! Het is misschien wel de ultieme teamsport.
Als team moet je hecht samenwerken, elkaar goed aanvoelen en aanvallen zowel als verdedigen doe
je als één team. Alleen kom je niet ver; maar als team kun je winnen van ploegen met individueel
betere spelers. Als individu heb je snelheid, explosiviteit, dynamiek en techniek nodig. Als team heb
je tactiek nodig, patronen en vertrouwen in de persoon die naast je staat.
Alles komt samen in handbal!
D.T.S. ’48 (Door Training Sterk) is een vereniging die sinds 1948 handbalsport mogelijk maakt in
Westwoud, Hoogkarspel en daarbuiten. Ons motto is “prestatie met plezier”.
Plezier in trainen, plezier in de wedstrijd en plezier in als team met elkaar omgaan en handballen. Dat
zien we terug bij alle teams in de vereniging, op ieder niveau. Daarnaast hangt “plezier” ook zeker
samen met “prestatie”. Immers, hoe beter je de techniek en het spel beheerst, hoe meer plezier en
voldoening je als individu en als team behaalt.
Als vereniging willen we dat alle teams ook maximaal presteren; dus alles eruit halen wat erin zit.
Hoe ouder de jeugd wordt, hoe meer we dat terug willen zien. Waar bij de jongste jeugd het
spelplezier absoluut op nummer één staat, zien we bij de oudere jeugd en senioren dat hand in hand
gaan met de drang om te presteren.
Na jaren in de eerste klasse gespeeld te hebben, speelt ons eerste dames team sinds seizoen 20202021 in de hoofdklasse. Een behoorlijk hoog niveau, waar we als vereniging trots op mogen zijn!
Handbal leeft enorm in Noord-Holland, verscheidene verenigingen in de regio spelen op het hoogste
niveau. Dit spreekt de jeugd zeker aan en als vereniging willen wij ze alle mogelijkheden bieden om
alles uit zichzelf te halen. Sinds een paar jaar kunnen wij alle jeugdteams twee keer in de week laten
trainen, meestal onder leiding van een gediplomeerde trainer. Daarnaast zijn we continue bezig om
onze speel- en trainfaciliteiten te verbeteren.
Zo zijn we stap voor stap bezig om de vereniging naar een hoger plan te tillen. Daarbij zorgen we
ervoor dat we de sportiviteit niet uit het oog verliezen. We gaan met respect met elkaar om, met de
tegenstander, de scheidsrechter en het publiek. Ook van ons publiek verlangen wij dat ze zich
sportief gedragen naar de scheidsrechter en de tegenstander toe. Ondersteunen mag, maar dan
alleen op een positieve manier.
Als vereniging zijn we bijna geheel afhankelijk van onze vrijwilligers. Wij mogen ons gelukkig prijzen
dat we veel vrijwilligers hebben. Stuk voor stuk mensen die het beste voor hebben met de club; dat
is natuurlijk geweldig!
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Ieder jaar is er ook verloop van vrijwilligers en/ of zijn er mensen nodig om bij onze verenigingsacties
te helpen. Wij hopen dat we dan ook een beroep op u mogen doen als speler of als ouder van.
Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van sponsoren; voor de tenues, materialen, betaalde trainers en
andere zaken. Gelukkig worden onze verzoeken om steun vaak positief beantwoord en daarmee zijn
wij enorm geholpen. Mooi om te zien dat het lokale bedrijfsleven zo de club steunt!
Naast het sportieve element organiseren we ook andere activiteiten voor onze leden. Voor de
kleinsten is er een jaarlijkse Pietentraining, er wordt ieder jaar een schooltoernooi georganiseerd
voor de jeugd, een mixtoernooi voor de senioren en er is een Clubdag waar allerlei activiteiten voor
de gehele vereniging worden geregeld. Verder zijn er uitjes per team en trachten we jaarlijks voor de
jeugd leuke activiteiten zoals een kamp, clinic of een speurtocht te organiseren. Het sociale en
gezelligheidsaspect ontbreekt bij onze club zeker niet!
In 2023 bestaan we 75 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Achter de schermen
worden verschillende plannen bedacht om dat te vieren en aan iedereen kenbaar te maken.
Met dit introductieboekje willen we u kennis laten maken met onze vereniging en de vele zaken die
rond de vereniging en de handbalsport spelen.
Mocht u vragen of suggesties hebben, dan horen we dat graag. U kunt zich altijd tot een van de
bestuursleden richten. Mocht u zich geroepen voelen om vrijwilligerswerk te doen of een dagje mee
te helpen bij een van de acties, dan waarderen we dat enorm.
We wensen u veel plezier bij het lezen van dit boekje, maar bovenal wensen we u veel plezier bij het
beleven van die prachtige handbalsport.
Rober Heilig
Voorzitter Handbalvereniging D.T.S. ‘48
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Van aanmelding tot wedstrijd en training
Aanmelden en afmelden
Iedereen die het leuk lijkt om te komen handballen bij onze vereniging, is welkom om een keertje te
komen meetrainen. Zo kan je alvast de sfeer proeven en kijken of je het spelletje leuk vindt. Als het
meetrainen goed is bevallen, dan kan je je aanmelden als lid via https://www.dts48.nl/lidmaatschap/
Deze aanmelding komt binnen bij onze ledenadministratie. De ledenadministratie vraagt bij de
technische commissie in welk team het nieuwe lid kan worden ingedeeld. Zodra dit bekend is, zal er
contact worden gelegd met de coach en trainer van dat team en kan het lid ook wedstrijden gaan
spelen.
Als een lid zich wil afmelden, kan hij/zij dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
ledenadministratie@dts48.nl. Een lid betaald in principe voor een heel jaar contributie. Elk seizoen
krijgen alle leden rond maart een mail waarin een uiterlijke datum vermeld staat voor het afmelden
voor het volgende seizoen. Ieder lid dat zich niet afmeldt voor die datum, wordt automatisch
opgegeven bij de bond voor het volgende seizoen, en is de vereniging dan dus ook weer contributie
verschuldigd voor het volgende seizoen.

De wedstrijd
Ieder team speelt bijna wekelijks een wedstrijd op zaterdag of zondag (uitzondering hier op zijn de
recreanten, zij spelen doordeweeks).
De handbalcompetitie kent twee competities in een speeljaar (van augustus tot en met juni).
Iedereen start met de eerste ronde van de veldcompetitie in september. Onze veldwedstrijden
worden gespeeld op Woudlust in Westwoud. Daarna volgt vanaf half oktober tot ongeveer eind
maart de volledige zaalcompetitie. Onze zaalwedstrijden worden gespeeld in de Sluis in Hoogkarspel.
Aan het einde van het jaar wordt de veld competitie afgemaakt.
De wedstrijden worden vooruit gepland en de wedstrijden kun je altijd vinden via onze website of in
de HandbalNL-app:
https://www.dts48.nl/vereniging/programma/
https://www.handbal.nl/handbal-nl-app/
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Speeltijden
Senioren

2x 30 minuten

Recreanten

2x 25 minuten

A-jeugd

2x 30 minuten

B- en C-jeugd

2x 25 minuten

D-, E-jeugd

2x 20 minuten

F-jeugd

Op het kleine veld; 2x 15 minuten

-

Bij thuiswedstrijden; 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

-

Bij uitwedstrijden; 5 minuten voor vertrek aanwezig zijn bij Woudlust of een andere plek in
overleg. Wil je weten wie er moet rijden en hoe laat je moet vertrekken? Ook dit is te vinden op
de website. We verwachten dat alle leden (of hun ouders) zich inzetten voor het vervoer naar
uitwedstrijden en toernooien. Als je niet kunt rijden, moet er zelf naar een oplossing worden
gezocht.

-

Als je verhinderd bent, geef dan op tijd (d.w.z. uiterlijk een aantal dagen voor de wedstrijd) en
met een geldende reden telefonisch bericht aan de coach.

Bij thuiswedstrijden is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het leveren van een scheidsrechter
en een zaal-/velddienst. Van alle leden vanaf de C-jeugd wordt verwacht dat zij veld- en zaaldiensten
draaien. Over wie wanneer aan de beurt is, worden afspraken gemaakt binnen het team. Wij
verwachten dat je deze afspraken zelf in de gaten houdt, en mocht je toch verhinderd zijn, zorg dan
zelf even voor vervanging.
Instructie voor de zaal- en velddienst zijn te vinden op de website
https://www.dts48.nl/vereniging/instructies/

De training
Alle teams trainen minimaal één keer per week. Samen met je team train je om zoveel mogelijk
wedstrijden te winnen. Sommige teams trainen twee keer per week. De actuele trainingstijden en
locaties zijn te vinden op de website bij de teams: https://www.dts48.nl/teams/
Als je verhinderd bent, geef dan telefonisch bericht aan de trainer.
-

Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig bent.

Sportkleding
-

Voor elk team is er door een sponsor of de vereniging een wedstrijdshirt, wedstrijdbroekje en
een handbal beschikbaar gesteld. Het trainingspak, de sokken en schoenen dienen zelf
aangeschaft te worden. De verkregen handbal moet elke wedstrijd en training meegenomen
worden.
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-

Alle in bruikleen gegeven spullen blijven eigendom van de vereniging en moeten aan het eind
van het seizoen bij de coach worden ingeleverd. Dit geldt niet voor de handbal. Om iedereen
ook tijdens de vakantie lekker door te laten spelen en ontwikkelen met handbal, mag je deze
mee naar huis nemen. Aan de start van het nieuwe seizoen neem je jouw bal weer mee.

-

Soms spelen wij in reserveshirts, dit staat altijd in het wedstrijdoverzicht op de website. De
reserveshirts kunnen worden opgehaald bij de familie van Diepen, Dr. Nuijensstraat 20b in
Westwoud. Na de wedstrijd dienen de shirts hier weer gewassen worden teruggebracht zodat
een ander team deze voor de volgende wedstrijd weer kan gebruiken.

-

Kniebeschermers zijn niet verplicht maar worden wel aanbevolen.

-

Draag goede sportschoenen voor het verkleinen van de kans op blessures. Let er hierbij op dat
de schoenen voor in de sporthal geen donkere zolen mogen hebben i.v.m. kans op strepen op
de vloer van de sporthal.

-

Kniebeschermers, trainingspakken, tassen etc. kunnen met voordeel besteld worden via
https://dts48.clubwereld.nl/. Bestel via deze link en krijg niet alleen zelf voordeel maar hiermee
zorg je ook voor een bijdrage in het ‘potje’ van de leverancier voor onze club.

-

Lang haar dient tijdens de wedstrijd en training in een staart gedragen te worden

-

Het dragen van slippers tijdens het douchen kan voetschimmel voorkomen en wordt daarom
sterk aangeraden.

Spelregels
Tijdens de trainingen worden de leden niet alleen conditioneel en technisch klaargestoomd voor de
wedstrijden. Ook leren zij hier de spelregels van het spelletje. De spelregels kunnen per
leeftijdscategorie verschillen. Meer weten over de spelregels? Neem dan een kijkje op de website
van het NHV: https://www.handbal.nl/spelregels/.

Omgangsregels
Naast de spelregels die gelden voor iedereen die de handbalsport beoefent, vinden wij het als
vereniging ook belangrijk goed met elkaar om te gaan. We hebben daarom een aantal
omgangsregels opgesteld. Als het goed is, denk je na het lezen hiervan: “maar dat is toch normaal,
dat doe ik al!”. Wij vinden het zo belangrijk dat wij dit hiermee nog eens willen benadrukken.
-

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
vereniging.

-

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

-

Ik val de ander niet lastig.

-

Ik berokken de ander geen schade.

-

Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

-

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

-

Ik negeer de ander niet.
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-

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

-

Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.

-

Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

-

Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

-

Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk,
persoonlijk leven of seksuele voorkeur.

-

Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp.

-

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Binnen onze handbalvereniging hebben we ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Als je vragen
hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team of onze vereniging, dan ben je
welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. Je kunt dan een e-mail sturen naar:
vertrouwenscontactpersoon@dts48.nl. De vertrouwenscontactpersoon luistert heel goed naar je
verhaal en helpt je de beste oplossing te vinden. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk. Meer
informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op onze website.

Sancties vanuit de vereniging
Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid zich niet houdt
aan gemaakte afspraken en of zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag.
Stap 1. Mondelinge waarschuwing
-

De speler wordt door de trainer of coach aangesproken op zijn gedrag.

Stap 2. Gele kaart (max. 2x en 3ex is tijdstraf)
Bij herhaling van het ongewenste gedrag volgt een waarschuwing.
-

Bij een jeugdlid volgt een gesprek met de ouders en het lid om samen afspraken te maken om
het ongewenste gedrag te voorkomen.

-

Bij een senioren lid volgt een gesprek met het lid om samen afspraken te maken om het
ongewenste gedrag te voorkomen.

Stap 3. Tijdstraf (2ex is rode kaart)
Indien het ongewenste gedrag niet verdwijnt wordt het lid voor 2 maanden geschorst.
Stap 4. Rode kaart
In extreme gevallen wordt het lidmaatschap eenzijdig ontbonden.
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Supporters
Het is een mooi gezicht als er veel ouders en supporters rond het handbalveld enthousiast meeleven
en het team aanmoedigen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat.
Winnen is natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu eenmaal ook bij. Sommige ouders en
supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of
bedenkelijk taalgebruik. En dat tolereren wij absoluut niet, want u draagt de naam van D.T.S.’48 uit.
Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor om supporters daar op aan te spreken. Geef het
goede voorbeeld aan de jeugd en houd het sportief!
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Het bestuur en de jaarvergadering
Sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties bij uitstek en kennen een grote diversiteit aan
activiteiten. Bij het besturen daarvan heeft het bestuur een belangrijke plaats. Het heeft de
dagelijkse verantwoordelijkheid voor de verenging. De samenstelling van het bestuur van onze
vereniging kunt u vinden op: https://www.dts48.nl/vereniging/bestuur/ Op deze pagina zijn ook de
contactgegevens te vinden.

Jaarvergadering
Jaarlijks houdt D.T.S.’48 een jaarvergadering voor haar leden, dit is een specifieke vorm van een
algemene ledenvergadering. In deze vergadering wordt de uitvoering van het beleid en de
resultatenrekening van het vorige jaar goedgekeurd en geëvalueerd, en het beleid en de begroting
voor het aankomende jaar wordt vastgesteld. Vaak worden in de jaarvergadering tevens de functies
binnen het bestuur overgedragen. De jaarvergadering is dus hét moment om te zien hoe de
vereniging ervoor staat, wat de plannen zijn van de vereniging en waar de vereniging, het bestuur en
de vrijwilligers zich mee bezig hebben gehouden voor de leden. Iedereen wordt daarom op deze
vergadering verwacht. De notulen van de jaarvergadering worden op de website geplaatst. Mocht je
op een ander moment een bestuurslid willen spreken of een idee willen inbrengen dan is dit altijd
mogelijk.

Contributie
Eén onderdeel van de jaarvergadering is het voorstel voor de hoogte van de contributie voor het
komende jaar. De hoogte van de contributie is te vinden op de website
https://www.dts48.nl/lidmaatschap/
De contributie wordt geint door middel van een automatische incasso. Dit zal rond september of
oktober worden afgeschreven. Voordat de contributie wordt afgeschreven, ontvang je per mail een
aankondiging hiervoor van onze penningmeester zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Reserve-lid worden?
Het bestuur is tot het besluit gekomen om de vereniging open te stellen voor reserveleden. Dat
betreft dan personen die niet wekelijks beschikbaar zijn vanwege werk op zondag of anderszins,
maar wel zo af en toe. Op die momenten willen ze graag meespelen. Er zou een aangepast
contributiebedrag moeten gelden, want het is een drempel om lid te blijven, de volledige contributie
te betalen en maar heel beperkt kunnen spelen. De voorwaarden om reserve-lid te worden, zijn:
-

Het kandidaat-reserve-lid geeft de redenen aan waarom zij niet een fulltime lidmaatschap
kan aangaan. Het bestuur beoordeelt die redenen en neemt een besluit.

-

De contributie voor een reserve-lid bedraagt 48 Euro per jaar.

-

Het reserve-lid speelt maximaal 8x per jaar.

Reserveleden kunnen zich aanmelden via de website: https://www.dts48.nl/lidmaatschap/
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Vrijwilligersacties, waarom en wat kun je doen?
Binnen de vereniging moet veel werk worden verricht. Niet alleen om te zorgen dat onze leden
wedstrijden kunnen spelen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze kunnen trainen, over de juiste
materialen beschikken en dat het leuk en betaalbaar blijft. Gelukkig zijn veel vrijwilligers actief
binnen onze vereniging. Veel leden en ouders doen iets voor onze vereniging. Wij hopen dat ook jij
een kleine passende taak voor onze vereniging gaat doen. Waar moet je dan aan denken?
Bijvoorbeeld aan training geven, een team coachen, wedstrijden fluiten, deelname in een commissie
of eens per jaar helpen in onze onderhoudsploeg of op onze clubdag.
Hieronder volgt een overzicht van de vrijwilligerstaken binnen onze vereniging. Wil je je ergens bij
aansluiten? Heel graag! Geef dit dan door via een e-mail aan bestuurslid.vrijwilligers@dts48.nl. Wil je
weten of een bepaalde taak al wordt uitgevoerd en door wie? Wil je meer weten over een taak, actie
of commissie? De contactgegevens zijn te vinden op de website:
https://www.dts48.nl/vereniging/commissies/ .

Vrijwilligerstaken
-

Bestuursfunctie: bijvoorbeeld als voorzitter, penningmeester, secretaris of algemeen
bestuurslid.

-

Coach: ieder team heeft een coach nodig die hen begeleidt, stimuleert en motiveert tijdens
de wedstrijden.

-

Trainer: ieder team heeft een trainer nodig die hen klaarstoomt voor de wedstrijden.

-

Ledenadministratie: alle leden dienen te worden aangemeld en ingedeeld in een team.

-

Coördinator scheidsrechters: alle scheidsrechters dienen te worden ingedeeld voor de
wedstrijden en op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld
regels.

-

Scheidsrechters: geen wedstrijd kan worden gespeeld zonder aanwezigheid van een
scheidsrechter.

-

Indelen rijschema: de speelsters moeten bij uitwedstrijden gebracht worden naar de
betreffende locatie.

-

Materiaalbeheer: om te kunnen handballen en trainen hebben we doelen, ballen en tenues
nodig, maar bijvoorbeeld ook EHBO trommels etc.

-

Sportlink beheerder: om ervoor te zorgen dat de betreffende functionarissen bij de juiste
informatie in het administratiesysteem sportlink kunnen. De juiste autorisaties worden
toegewezen en de mogelijkheden van het systeem worden onderzocht.
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Commissies
-

Technische commissie: zorgt ervoor dat alle leden actief kunnen deelnemen aan wedstrijden
en trainingen op hun niveau.

-

Sponsorcommissie: werft sponsors voor bijvoorbeeld activiteiten, kleding en materialen,
zodat we de contributie zo laag mogelijk kunnen houden voor de leden.

-

Activiteitencommissie: organiseert o.a. de vogelslingeractie waarmee we jaarlijks een mooi
bedrag binnen halen voor de vereniging.

-

Mediatem: houdt de website en de Social Media kanalen up to date.

-

Toernooicommissie: organiseert jaarlijks verschillende toernooien, zowel voor leden als voor
niet-leden.

Vrijwilligersacties voor alle leden
Alle leden maar ook ouders worden verwacht hun steentje bij te dragen aan:
-

Jaarlijkse verkoop van loten: tijdens de jaarlijkse clubdag wordt er ook een loterij gehouden.
Ieder lid krijgt een boekje met loten zie verkocht dienen te worden. De trekking vind plaats
tijdens de clubdag.

-

Verkopen van vogelslingers: alle leden krijgen vogelslingers om te verkopen. Ook zoeken wij
ieder jaar weer ouders die de jeugdleden willen begeleiden bij de verkoop langs de deuren.

Wanneer deze vrijwilligersacties eraan komen, wordt dit gecommuniceerd via een e-mail naar de
leden, de website, Facebook en via de coaches.
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Sponsoring
Natuurlijk zijn wij ook altijd op zoek naar sponsors. Veelal kiezen sponsors ervoor om een specifiek
team te sponsoren, bijvoorbeeld door tenues aan te schaffen. Er zijn onwijs veel mogelijkheden
indien je zelf of iemand weet die op wat voor manier dan ook D.T.S.’48 wil sponsoren. Met alle hulp
zijn we onwijs blij!
Meer info: http://www.dts48.nl/sponsors/.
Of neem contact op met de sponsorcommissie: sponsors@dts48.nl

Club van 48
Naast sponsors hebben we ook de Club van 48. Deze club van mensen betaalt ieder jaar 48 euro om
D.T.S.’48 vooruit te helpen. Met het geld ontwikkelen en helpen we de scheidsrechters, kopen we
materialen en zorgen we voor activiteiten voor de jeugd. We bedanken deze Club-van-48-leden een
aantal keer per jaar voor hun inzet door leuke uitjes, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een
wedstrijd van Dames 1 met natuurlijk koffie en iets lekkers.
Lid worden? https://www.dts48.nl/sponsors/.
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Website en Social Media
Website
Zoals je tot nu toe hebt gelezen, bevat dit document veel informatie over handballen bij D.T.S.’48.
Ook heb je gemerkt dat bij veel zaken wordt doorverwezen naar informatie op onze website
(www.dts48.nl). Neem gerust eens een kijkje op de website om te zien wat je hier allemaal kunt
vinden.
Naast bovenstaande zijn er ook verschillende stukjes en verslagen van de teams te lezen. Deze vind
je bij het betreffende team (onder de tab ‘Teams’). Wil je zelf een verslag, foto of ander bericht
aanleveren voor de website? Leuk! Dat kan via pr@dts48.nl.

Social Media
Naast de website beschikt D.T.S.’48 ook over een Facebookpagina en Instagram. ‘Like’ deze pagina’s
en blijf zo op de hoogte van aankondigingen, berichten en nieuwtjes. Uiteraard is dit geen moeten
maar gewoon leuk, alle informatie is sowieso op de website te vinden.

Foto’s
Zowel op de website als op Social Media zijn vele foto’s te vinden. Soms gemaakt door een daarvoor
gevraagde fotograaf, soms door ouders en soms door leden zelf. Wij vinden het leuk om de beleving
van het spel te laten zien met deze foto’s en ontvangen deze ook graag!
Nu kan het voorkomen dat er een foto wordt genomen waar jij of je zoon/dochter op staat, terwijl je
dat eigenlijk niet wilt. Het is voor ons als vereniging niet te doen om alle foto’s die we binnen krijgen
te selecteren op wie wel of niet op een foto op de website of Social Media wil. Omdat er ook vaak
foto’s langs de lijn worden gemaakt, kunnen we ook hier niet voorkomen dat iemand op de
achtergrond te zien is op de foto. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
Dit geldt natuurlijk niet voor portretfoto’s. Wanneer wij deze maken zullen we de leden en, waar
nodig, ouders hierop wijzen, zodat de mogelijkheid bestaat hiervan af te zien.
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Tenslotte
Handbal is een fantastisch leuke sport. Prestatie met Plezier is waarvoor wij als handbalvereniging
staan. Prestaties op de training en tijdens wedstrijden, maar het spelplezier staat net zo hoog in het
vaandel! Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het spelletje en met name ook aan het lid zijn van
onze prachtige vereniging!
Heeft u vragen en/of suggesties, wij horen het graag.
We zien elkaar op of naast het handbalveld!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
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