
 

 

Aan de leden en ouders van jeugdleden van k.v. DTL.  

Het corona-virus zorgt voor veel ongemak in deze tijd. Allereerst hoopt het bestuur van DTL dat jullie en jullie 
bekenden gezond zijn en dat ook mogen blijven. Met deze brief wil het bestuur jullie bijpraten wat de 
coronamaatregelen betekenen voor DTL  

Afhandeling seizoen 2019/2020  

De KNKV heeft de beslissing genomen dat de voorjaarscompetitie niet gespeeld wordt. En daarom wordt er ook 
niet getraind. Ook is er een beslissing genomen over de uitslagen van de wedstrijden die gespeeld zijn. Voor de 
jeugdteams en DTL3 beschouwt de KNKV de competitie 2019/2020 als niet gespeeld zijn. Voor DTL2 en DTL1 
heeft de KNKV bepaalt dat de huidige stand in de zaalcompetitie de eindstand is. Voor DTL1 betekent het dat 
men volgend jaar in de vierde klasse speelt. Echter, de KNKV overweegt een wijziging in de competitiestructuur 
door te voeren. Als dit wordt doorgezet is er nog en kans dat DTL 1 derde klasse blijft spelen. DTL2 speelt 
volgend jaar in de reserve vierde klasse. De veldcompetitie van 2019/2020 wordt ook als niet gespeeld zijnde, 
en volgend jaar spelen bij de teams dus in de zelfde klasse als nu.  

Seizoen 2020/2021  

Vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat de competitie van 2020/2021 in september weer begint. Dat 
betekent ook dat de technische commissie in mei de teamsamenstelling voor het nieuwe seizoen vaststelt. We 
gaan ervan uit dat iedereen graag lid wil blijven van DTL. Mocht je niet langer wil spelen voor DTL, meld je dan 
af voor 1 mei 2020.  

Ledenvergadering  

Door de maatregelen is de ledenvergadering niet door gegaan. Het bestuur heeft besloten om de 
ledenvergadering te verplaatsen naar september, aan het begin van het nieuwe seizoen. De uitnodiging en 
datum volgen later.  

Onderhoud toiletten kantine  

De komende tijd zal er onderhoud plaatsvinden aan de toiletgroep in de kantine. Daarnaast zal er ook ander 
onderhoud uitgevoerd worden. Uiteraard zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden met in achtneming van 
de adviezen en regels die nu gelden.  

In deze tijd liggen de activiteiten van DTL stil, deze activiteiten worden deels mogelijk gemaakt door onze 
sponsoren.   
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Kledingsponsoren 
 Bouwbedrijf Postma 

A. Postma  Installatiebedrijf 
 Bestratingsbedrijf Jan Visser 
 Jumbo Dokkum 
 Fysiotherapie Dongeradeel & Bodde Bouman Sportcentrum 
Reclamebord sponsoren Sporthal Holwerd 
 AB Vakwerk 

Airco-Autoservice Hantum 
 De Beddenkamer 
 Bouwbedrijf Postma  
 Hellema Notaris B.V. 
 Hellinga Soepboer Assurantiën 
 Intersport Dokkum 
 Lutine  (tankstation AVIA)  
 RP Keukens/Sanitair 
Reclamebord sponsoren Sportveld Hantum 
 Airco-Autoservice Hantum 
 ASD Automaterialen en Watersport 
 Bestratingsbedrijf Jan Visser 
 Bouwbedrijf Postma 
 Bouwbedrijf R. Kloosterman & Zn 
 Bowling- en Zalencentrum Dokkum 
 Brander Installatiebedrijf 
 Café  De Terp   
 Herman Denkers Transport VOF 
 DSL-Reclame  
 Garage D.U.C. 
 Sjouke Hiemstra Bouwkundig bureau 
 Maatschap Hoekstra  
 Jansma Bouw 
 de Jong Kantoormeubilair 
 Jumbo Dokkum  
 Keukenbedrijf Wouter van der Heide  
 Klaver Installaties/Haardencentrrum Friesland 
 LM-Tech Installatiebedrijf 
 A. Postma Installatiebedrijf 
 Rijschool vd Veen  
 Spar Herder  
 Vrieswijk Kraanbedrijf 
 van Wieren & Vellinga 
Wedstrijdbal sponsoren 
 Café  De Terp 
 Expert Dokkum 
 Netwurkz 
 Jumbo Dokkum 
 MTD Kunststof Kozijnen Montage 
 Muta Sport 
 Shiatsupraktijk Trix Wijbenga 
 Veenma Mechanisatie 
Bidon sponsor 
 LM-Tech Installatiebedrijf 
  


