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Van het bestuur
Beste leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen bij DZOH,
Wederom sluiten we een jaar anders af dan we zo graag hadden gewild.
December hoort toch eigenlijk de maand van de feestelijke bijeenkomsten te
zijn, de laatste wedstrijden spelen, livemuziek in de kantine na de laatste
thuiswedstrijd van het jaar, een bedankbijeenkomst voor vrijwilligers, een
sponsor evenementje, en verzin er zo nog maar een paar bij. Helaas zorgt ook
dit jaar Corona weer voor een wat soberdere jaar-afsluiting.
Vreemd genoeg begint het misschien zelfs wel een beetje te wennen. Omdat
wij, als bestuur, toch niet zomaar ons kerstreces willen ingaan hebben we de
PR & communicatie-commissie gevraagd deze nieuwsbrief samen te stellen en
te verspreiden.
Het jaar 2021 is voor onze vereniging, ondanks alles wat hierboven genoemd
wordt, een goed jaar geweest.
We hebben eindelijk zekerheid gekregen dat we vanaf halverwege 2022 de
beschikking zullen hebben over een tweede kunstgrasveld, we hebben een
start kunnen maken met het hoognodige onderhoud aan het kantinegebouw,
sportief doen veel teams het heel goed, we zijn één van de weinige
verenigingen die in ledenaantal gegroeid zijn en ook hebben we weer veel
nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Kortom, wij willen graag de blik vooral
richten op de positieve zaken die allemaal gebeuren binnen onze club en van
daaruit in het nieuwe jaar vol frisse energie verder bouwen aan onze mooie
club, doen jullie allemaal weer mee? Tenslotte blijft ook in 2022 gelden: “Samen
Trefzeker”
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Wij wensen jullie allemaal ﬁjne feestdagen, een gezond einde van 2021 en een
mooi begin van 2022.
Mede namens Gert, Ginus, Marco en Monique,
Marco van Gessel
Voorzitter

Oldenburger|Fritom en DZOH verlengen contracten
Al jarenlang is als hoofdsponsor aan onze vereniging Oldenburger|Fritom
verbonden. Wij zijn trots op deze jarenlange verbondenheid en dat blijkt
wederzijds te zijn, want enige tijd geleden heeft Oldenburger|Fritom ons
benaderd om nu alvast het hoofdsponsorschap te verlengen met 2 jaar.
Uiteraard heeft het bestuur hier verheugd op gereageerd. Hiermee is dus
duidelijk geworden dat tot en met het seizoen 2025/2026 Oldenburger|Fritom
als hoofdsponsor aan DZOH verbonden zal zijn. Daarnaast wordt ook de
sponsoring van het jeugdtoernooi met twee jaar verlengd. Wij zijn blij dat dit
gewaardeerde partnerschap nog langer voortgezet kan worden en zullen met
trots de naam dragen! Wanneer de mogelijkheid er weer is zullen we hier
middels een feestelijk moment zeker passende aandacht geven.
Tot slot werden wij door de hoofdsponsor verrast met een kerstdonatie van
2500,- euro. Dit bedrag zal ten goede komen aan verder optimaliseren van het
jeugdbeleid. Met als doel om een ﬁtte en vitale leefstijl bij kinderen en jongeren
te stimuleren.
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Bert Doldersum en DZOH uit elkaar
DZOH moet op zoek naar een nieuwe trainer voor het eerste elftal. In een
ontspannen en vooral goede sfeer is besloten het contract van de huidige
hoofdtrainer Bert Doldersum niet te verlengen. Beide partijen denken dat dit het
beste is voor DZOH. Doldersum is bezig aan zijn derde seizoen bij zaterdag
tweedeklasser DZOH en was daarvoor hoofdtrainer bij VV Dalen. Door alle
ontwikkelingen rondom corona werden de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021
helaas niet afgemaakt.
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Desondanks gaat het dit seizoen sportief gezien uitstekend met de talentvolle
ploeg uit Emmen. DZOH staat momenteel bovenaan in de 2e klasse J en hoopt
na de winterstop deze lijn door te trekken. De club, selectie en trainer gaan er in
2022 alles aan doen om de samenwerking op een mooie manier af te sluiten.
Geïnteresseerde trainers kunnen contact opnemen met de Technische
Commissie: voetbalzaken@dzoh.nl

Sponsoring
Sponsoring is voor onze club heel belangrijk. Naast dat het één van de
inkomstenbronnen van de vereniging is, vinden we vooral de binding tussen
vereniging en ondernemers belangrijk. We kunnen wederzijds veel voor elkaar
betekenen en dat willen we komende jaren graag meer vormgeven. Momenteel
zijn we op zoek naar mensen die in de sponsorcommissie hier daadwerkelijk
mee aan de slag willen. Aanmelden kan via vrijwilligers@dzoh.nl.
Recent is het gelukt om de tweede ring reclameborden weer op te bouwen
zodat de sponsoren ook weer mooi in beeld zijn. Afgelopen jaar zijn er ook
diverse nieuwe sponsoren aan de club verbonden. Wij verwelkomen nogmaals
Glas-Idee bv, Elektromotoren Emmen, Drogisterij Maat, Decokay Sanders,
McDonald’s, Gebr. Lambers en JaFa Wapeningsstaal. Daarnaast danken wij
ook alle bestaande sponsoren en de sponsoren die als wedstrijdsponsor of
wedstrijdbalsponsor hebben opgetreden. Zonder de bijdrage van onze
sponsoren kunnen wij als voetbalvereniging niet bestaan.
Daarnaast hebben wij de afgelopen periode van diverse supermarktketens uit
de regio een mooie ﬁnanciële bijdrage mogen ontvangen. Dank voor een ieder
die hieraan heeft bijgedragen!
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Klusteam draait op volle toeren
Het einde van het jaar nadert. Kerst en de jaarwisseling komt eraan, en 2022 is
in zicht. Het klusteam heeft net als vele anderen veel werk verzet. Een klein
overzicht van wat er allemaal is gedaan en wat er nog op ons afkomt.
Wat is er allemaal gebeurd in 2021?
- Tweede sponsorring langs het hoofdveld is gereed. De sponsorborden zijn
hernieuwd bedrukt of nieuw besteld en geplaatst. Een grote klus met prachtig
resultaat. Er is nog wat sponsorruimte over op de tweede ring! Interesse?
- Er zijn 12 nieuwe junior doelen en 2 grote doelen besteld en geleverd.
Allemaal in de uitvoering van “kruiwagen model”, zodat ze makkelijk zijn te
verplaatsen en niet snel stuk gaan.
- Het klussenteam heeft een grasmaaier en twee opslag containers gesponsord
gekregen, en gelijk in gebruik genomen.
- Dit jaar heeft de kantine veel last gehad van lekkage en is het platte dak,
voorzien van afschotisolatie en een nieuw dak. Het platte dak kan weer jaren
mee. Het dakleer van het schuine dak is eveneens aan vervanging toe, maar
daarover later meer.
- Daarnaast zijn er vele terugkerende klussen gedaan; Denk aan het reinigen
van de dakafvoer, schoonmaken van tribunes en reclameborden, vervangen
netten, en onderhouden van sportpark.
- Het klussenteam is het afgelopen jaar gegroeid tot 21 personen. ‘Links en
rechts’ komen er steeds personen bij. Dank daarvoor.
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Wat staat op de planning voor 2022 en de komende jaren?
- Het verwarmingssysteem is meer dan 20 jaren oud (m.u.v. nieuwe
kleedkamers) en vertoont dit jaar nogal wat storingen en zal de komende jaren
moeten worden vervangen. Het bestuur is gestart met het opvragen van
informatie van duurzame verwarming systemen bij diverse partijen. Het doel zal
zijn om van gas af te gaan. Daarvoor moeten er zonnepanelen, boilers en
wellicht warmtepompen worden geïnstalleerd. Een hele investering en wij zijn
aan het kijken of dit ﬁnancieel haalbaar is.
- De vraag over of het schuine dak voldoende dragend is voor eventuele
zonnepanelen, staat uit. Ook is het van schuine dak het dakleer aan het einde,
en moet deze worden vervangen.
- De gevelbekleding van het hoofdgebouw verkeert in een slechte staat. Diverse
planken zijn rot en er zijn veel spechtengaten. Gelet op de hoeveelheid
gevelbekleding en kosten voor onderhoud op andere gebieden wordt
onderzocht of dit in de komende jaren wordt opgepakt.
- Door de lekkage in de kantine, is er schade ontstaan aan de pvc-vloer achter
de bar. Deze vervanging staat gepland in de zomer van 2022. Hulp is tegen die
tijd welkom en een oproep daarvoor zal gedeeld worden via de bestaande app
groepen.
- Verder is het hoofdgebouw nodig weer toe aan een binnen schilder- en
sauswerk beurt. Mocht u zich geroepen voelen om hier een steentje aan bij te
dragen, dan bent u zeer welkom. Het klusteam kan altijd mensen gebruiken.
Aanmelden kan via: vrijwilligers@dzoh.nl of facilitair@dzoh.nl
Het klusteam wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2022 te wensen, en
alle vrijwilligers bedanken voor de hulp van dit en volgend jaar.
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Activiteitencommissie draait op volle toeren
Als activiteitencommissie kijken we enthousiast terug op de mandarijnenactie
die we in november jl. als clubleden met elkaar tot een groot succes hebben
gemaakt. De actie bracht in totaal het mooie bedrag op van €2765,52.
Op 20 november organiseerde de activiteitencommissie een online pietenbingo
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De aanmeldingen stroomden binnen en
uiteindelijk deden er 40 gezinnen, met in totaal 84 bingokaarten, mee aan de
pietenbingo. De avond was een groot succes. De prijzen werden direct
rondgebracht door 2 pieten en op veilige afstand overhandigd aan de winnaars.
Tevens was er een kleurplatenactie verbonden aan de pietenbingo. De
prijswinnaars werden aan het eind van de pietenbingo bekend gemaakt en ook
zij kregen het cadeau direct thuisbezorgd door de pieten.
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Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona zullen we ook in 2022 weer
een aantal activiteiten organiseren. 1 van de activiteiten kunnen we alvast
verklappen: we krijgen namens Radio538 en Splitt een clubfeest aangeboden.
Dit clubfeest zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2022. Zet de datum alvast in
je agenda. Tijdens dit clubfeest komt er o.a. een DJ van Radio538. Betalingen
tijdens het clubfeest kunnen uitsluitend gedaan worden via de betaalapp van
Splitt. Mogelijk wordt deze betaaloptie al eerder aangeboden in de kantine. Dus
houdt de info hierover in de gaten. Meer info over de nieuwe betaalapp vind je
op https://www.splitt.nl/.
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Algemene ledenvergadering op 26 januari
Het bestuur heeft aan het begin van de Corona-perikelen besloten om een ALV
van de vereniging niet digitaal te willen organiseren. Dus toen het er even op
leek dat er geen Coronabeperkingen meer waren hebben we besloten een ALV
te willen plannen in januari 2022. We willen namelijk heel graag verantwoording
aan de leden aﬂeggen over een aantal zaken, maar ook graag instemming voor
een aantal plannen die we als bestuur aan het uitwerken zijn. Voorlopig staat
deze ALV gepland op 26 januari 2022. Mocht dit niet fysiek mogelijk zijn door
de dan eventueel nog geldende Corona maatregelen zullen we digitale
mogelijkheden onderzoeken of maximaal 1 maand uitstellen.

DZOH Oliebollenactie
Op 30 en 31 december is het weer zo ver, de jaarlijkse oliebollenactie van de
eerste selectie! Dit jaar iets anders dan u gewend bent, maar de oliebollen
zullen er niet minder om smaken.
Op 31 december kunt u tussen 12.00 – 14.00 de bestelde oliebollen afhalen bij
de kantine. Dit jaar helaas zonder een kop snert en een lekker drankje, maar via
een vaste route zodat alles volgens de coronaregels kan verlopen. Komt de 31e
u niet uit? Dan is dat geen probleem! Laten bezorgen kan op 30 december. De
oliebollen kosten 5,50 euro voor 10 stuks naturel en 6 euro voor 10 stuks
krenten. Eventuele bezorgkosten bedragen 2 euro. De opbrengst van de actie
zal deels naar de 1e selectie gaan en deels worden gebruikt voor
jeugdmateriaal.
App of bel je bestelling door via:
Tim Aasman: 06-39829191 of Youri Keen: 06-48876996
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