
Programma voor het nieuwe seizoen  (voor in de agenda) 
 

Het programma voor het seizoen 2022 – 2023 , we zaalvoetballen dit 

seizoen iets minder, zie hieronder: 
 

- Vrijdag 26 augustus – Openingswedstrijd 

- Zaterdag 3 september – Bingo voor een Goed Doel 

- Vrijdag 23 september  

- Vrijdag 21 oktober  

- Zaterdag 5 november – Familie Toernooi 

- Vrijdag 18 november 

- Vrijdag 16 december 

- Zaterdag 7 januari  – Nieuwjaars Toernooi 

- Vrijdag 27 januari 

- Vrijdag 24 februari 

- Vrijdag 24 maart 

- Vrijdag 21 april  

- Vrijdag 19 mei  

- Vrijdag 2 juni  – Seizoen Afsluiting 
 

 

Goede Doelen Wedstrijden… 
 

Deze zomer heeft zich een sponsor gemeld bij Dissidenten die anoniem wil 

blijven! Hij of Zij, wil voor ieder Dissidenten doelpunt 2 euro en voor elk 

doelpunt van de tegenstander 1 euro doneren daarnaast is er een bonus van 

50 euro bij toernooien. De sponsor doet dit uit waardering en respect voor 

het sociale karakter van onze club, ‚maar deze wedstrijden moeten wel 

Goede Doelen wedstrijden genoemd worden‛ aldus de sponsor. 

Dissidenten is al vele jaren bezig met acties voor Goede Doelen d.m.v. 

Toernooien, Lotto, Verlotingen, Sportspellen de Giro, Tour, Vuelta, 

Voetbalpoules en Bingo’s. Op dit moment heeft de vereniging al 35.000 euro 

geschonken aan diverse Goede Doelen in de Hoeksche Waard en Landelijk 

al 4.500 euro. ‚Wij omarmen het idee van deze sponsor en gaan er natuurlijk 

mee aan de slag‛ zei voorzitter Jan Tolenaars. 

 

 

Vrijdag  26 augustus om  20:00 uur   Openingswedstrijd 
 

Op vrijdag 26 augustus as. is de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. 
  

Voor de wedstrijd zal de Uitreiking plaatsvinden van de Polo’s gesponsord 

door Kruithof Glas en Kunststof, super Maarten!! Natuurlijk wordt hiervan 

een Groepsfoto gemaakt door fotograaf Jaco de Vroet. 
 

Cees Broere   Marc van Trigt  Kevin Vermaat 

Jordy Korpel   Johan Verschoor  Tim Bijl 

Mitchell Haan  (topscorersprijs) Sjaak de Romph  Stefan van ‘t Hof 

Maarten Kruithof  Peter Bijl   Marjon van Trigt 

Tommie Pot   Ben van Nieuwenhuijzen Naomi Bakker  

Benny Tolenaars  Remco Pot   Renske Frieswijk 
 

Coach: Jan Tolenaars & Henk Natoewal  Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Contributie (vaste) Spelers  Seizoen  2022 – 2023 
 

De contributie 2022-2023 voor de vaste spelers bedraagt  € 40,00 , het 

bedrag kan worden overgemaakt op  NL93 ABNA 0458 2012 78  t.n.v. 

Z.v.v. Dissidenten of via een Tikkie.  Voor losse spelers € 3,00 per wedstrijd. 
  

 

Zaterdag 3 september vanaf 19:30 uur :  Speciale Bingo 
 

Op zaterdagavond 3 september een speciale Bingo welke zal plaats vinden 

in de Muziekzaal van M.F.A. De Tienvoet. Deze Bingo is speciaal omdat 

tijdens de avond bekend zal worden welk Instelling of Stichting een mooi 

geldbedrag gaat winnen. Voor de trekking is uitgenodigd Sport-Wethouder 

Paul Boogaard ook wordt speler Maarten Kruithof gehuldigd (waardering, 

sponsering). Verder is er een optreden van het koor “De Polderzangers” van 

Dén Driesprong uit Blaaksedijk.  
 

 

Donateurs 
 

Ook in het nieuwe seizoen (48e) wordt Dissidenten weer gesteund  door een 

grote groep Donateurs, die overigens allemaal vermeld staan op onze 

website. Onze hartelijke dank voor jullie trouwe steun !!!  


