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Fonds sport gehandicapten.

Tegenslag

Ook in 2020 doet D.O.V. mee aan de
collecte Fonds Sport Gehandicapten.
Van de opbrengst van deze collecte is
maar liefst voor 50% voor D.O.V.

Afgelopen maand heeft het veel
geregend en dat was ook in de
sportzaal van D.O.V. te merken.
Op sommige plaatsen was het bijna
een plas regen water.
Na overleg met Daan Boersma van het
dakdekkers bedrijf blijkt dat het dak
van de sporthal is overleden. Dit
betekent dat er een nieuw dak op
moet.
We hebben een offerte gekregen en
zullen snel actie ondernemen om erger
leed te voorkomen. Dit is een
behoorlijke strop voor D.O.V.

We zijn nog steeds op zoek naar
collectanten en wijkhoofden.
Hebt u 1 avond de tijd om voor ons te
collecteren geef u dan op bij de
voorzitter van D.O.V. op e-mail adres
voorzitter@dovleeuwarden.nl
Ik zoek dan een straat bij u in de
buurt waar u kunt collecteren. En
zoals het spreekwoord al zegt: “Vele
handen maken ligt werk”. Dus des te
meer collectanten, hoe minder
straten een ieder hoeft te lopen.
Jan Kootstra
Vervolg verbouwing clubhuis.
Nu de kantine is voorzien van warmte
elementen in het plafond welke de
ruimte verwarmt door infrarood voelt
het direct comfortabeler aan. De
mensen achter de bar hebben nog
wel last van koude voeten omdat
daar nog geen element zit. Dit wordt
binnenkort ook aangelegd. Bij de wc’s
zijn bewegings-detectoren
aangebracht. Deze gaan aan zodra u
binnenkomt. Dus sluit a.u.b. de deur
als u de wc verlaat of de kleedkamer.
Dan gaat na 3 minuten automatisch
het licht uit.

Verlichting D.O.V.
Naast de verbouwing zijn wij ook bezig
met het verduurzamen van D.O.V.
Dit verduurzamen uit zich in het feit
dat we alle TL-lampen gaan vervangen
door LED verlichting.
De directe besparing van LED
verlichting is al 50%, waardoor de
investering in deze lampen binnen
enkele jaren is terugverdiend.
De eerste lampen die vervangen gaan
worden zijn die van de kleedkamers.
Voordeel van LED verlichting is dat ze
geen opstart tijd nodig hebben.

Algemene Leden vergadering.
MAANDAG 6 APRIL 2020
AGENDA:
1.Opening door de voorzitter
2.Mededelingen
3.Notulen van de ledenvergadering d.d. 0804-2019.
4.Jaarverslag secretariaat
5.Verslag en benoeming kascommissie.
Zittend in de kascommissie: Ljibbe Hoeksma
en Helena Storm. (reserve ???)
Pauze: tijdens deze pauze kunt u uw vragen
voor de rondvraag schriftelijk indienen bij het
bestuur.
6. jaarverslag financiën 2019 en begroting
2020
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend is: Voorzitter Jan Kootstra (niet
herkiesbaar) en 2e penningmeester Tonny
Holtrop (herkiesbaar)
Tussentijds afgetreden de dames Alie
Valkema en Anneke de Wilde
Tegenkandidaten dienen zich -met
inachtneming van het Artikel 10, sub 3 van de
statuten bepaalde- vóór 06-04-2020 te
melden bij het bestuur.
8. Rondvraag- voorstellen en /of suggesties
van de leden.
Voorstellen en/of suggesties kunnen tijdens
de vergadering schriftelijk worden ingediend.
Als u op de ledenvergadering van 06-04-2020
a.s. komt en u wilt de notulen van 2019
ontvangen geef dan even een berichtje of
mailtje naar het secretariaat:
André Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5,
8933 DJ Leeuwarden.
Email: secretariaat@dovleeuwarden.nl
Het financiële jaarverslag ontvangt u op de
algemene ledenvergadering.
9. Einde vergadering.

Inventarisatie sportmaterialen
Iedere afdelingsvertegenwoordiger
krijgt of heeft een mailtje gekregen
van Marita (penningmeester D.O.V.)
om een inventarisatie van hun
sportmaterialen op te geven.
Dit is nodig om onze inboedel
verzekering een klein beetje up-todate te houden zodat we niet
onderverzekerd zijn, maar ook niet
over verzekerd. Want dat kost alleen
maar geld.
Dus lever voor 31 maart 2020 uw
overzicht in. U kunt uw inventarisatie
lijst mailen naar
penningmeester@dovleeuwarden.nl
Spel commissie:
Woensdag 4 maart darten 19.30 uur
Woensdag 20 maart Slotbingo
Aanvang 20.00 uur.
Colofon nieuwsbrief:
Verschijnt iedere maand m.u.v. juni en juli
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar
voorzitter@dovleeuwarden.nl
Heeft u een stukje voor de nieuwsbrief mail dit
dan naar voorzitter@dovleeuwarden.nl

