
 

Betreft: Kantinediensten DSV seizoen 2017-2018 

 

Beste DSV leden/ouders van DSV leden, 

Door de inzet van velen is het seizoen 2016-2017 voor DSV in vele opzichten weer een buitengewoon goed seizoen 

geweest. Dat is geweldig, laten we proberen met zijn allen er voor te zorgen dat we dit het komende seizoen 2017-2018 

minimaal evenaren. Om dit mogelijk te maken wordt er van jullie allemaal een bijdrage gevraagd in de vorm van het 

draaien van diensten. Voor het komende seizoen gelden dezelfde regels als voor het seizoen 2016-2017. 

 

Wie moeten en mag er kantinediensten draaien? 

Verwacht wordt dat ieder lid van 16 jaar en ouder (peildatum 1 augustus) zelf drie kantinediensten per seizoen draait. In 

het geval dat een lid jonger is dan 16 jaar rust deze verplichting op de ouders cq. verzorgers. Als alternatief voor de drie 

kantinediensten kan men zich opgeven voor het helpen bij het Activia Pinkstertoernooi.  

 

Wie krijgen er vrijstelling? 

Vrijstelling voor het draaien van kantinediensten wordt verleend aan; 

 Bestuursleden 

 Leiders en trainers 

 Scheidsrechters 

 Commissieleden 

en hun kinderen tot 16 jaar. 

 

Personen die commissies met eenmalige activiteit ondersteunen hebben geen recht op deze vrijstelling. 

 

De borgsom van € 50,- is geen afkoopsom! 

Als je verhinderd bent verwachten we van je dat je zelf voor een vervanger zorgt. En als je de vervanger daarvoor wilt 

betalen is dat je eigen zaak. 

 

Hoe word je ingedeeld? 

Door gebruik te maken van de gebruikersnaam en inlogcode die je onderaan deze mail kunt vinden is het mogelijk jezelf 

via de DSV website in te delen. Op die manier kun je er voor zorgen dat je dienst moet draaien op een moment dat het je 

goed past. Wanneer je geen gebruik maakt van deze mogelijkheid word je ingedeeld en krijg je een week voordat je 

dienst moet draaien een herinnering per mail. Heb je je dienst geruild met een ander stuur dan even tijdig een mailtje 

naar barcommissie@svdsv.nl 

Bekijk hier het kantinediensten overzicht en de diensttijden>> 

 

Ik wens namens het DSV bestuur iedereen een sportief voetbalseizoen toe. 

 

Groeten, 

 

Jac Bergman 

Penningmeester 

 

Ps. Ondanks onze zorgvuldigheid zou het kunnen zijn dat u al vrijwilliger bent bij DSV en dat wij u en/of uw kind (jonger 

dan 16 jaar) vergeten zijn voor vrijstelling van de diensten. Is dit zo? Stuur dan even een mailtje naar 

barcommissie@svdsv.nl en wij nemen het in behandeling. 

 

http://www.svdsv.nl/kantinediensten/

