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Verbouwing clubhuis:
In de 1e week van 2020 zijn de
mensen van Zonderland
begonnen met de verbouwing
van het clubhuis.
Allereerst werden de ramen
vervangen door drie dubbel glas.
Helaas moest er ook wat
houtwerk vervangen worden
omdat dat rot was.
Daarnaast is de verlichting in de
toiletten aangepakt. Deze
reageren nu op beweging. Als je
nu het toilet ingaat, gaat het
licht automatisch aan en de
afzuiging ook. Dit is ook zo bij de
kleedkamers. Dus geen
verspilling meer van stroom.
Ook de verwarming is
aangepakt. Momenteel wordt de
kantine en de bestuurskamer
verwarmt door infra rood
warmte.
De spouwmuren hebben nieuwe
isolatie gekregen zodat het een
warmer en aangenamer gevoel
moet geven in de kantine.
Het bestuur is benieuwd wat u
ervan vindt.
Het bestuur

Sjoel kampioenschappen 2020.
We hadden 15 januari 2020 weer een
gezellige sjoelavond in ons clubhuis met 21
deelnemers, waaronder flink fanatieke zoals
Arjen, die gecoacht werd door Klaas met
strakke hand! Verder liep alles weer op
rolletjes en heeft de Spelcommissie
zoals gewoonlijk getrakteerd op kaas en
worst.
De spelers die met de bus mee rijden
speelden op 4 bakken.
Winnaar werd Tjerk Helder met 178 punten.
2e werd Arjen met 170 punten en
3e werd Jos Hollander met 120 punten
Dus ook sjoelen, gaat Arjen goed af.
De andere spelers kregen aan het eind van de
avond te horen wie de meeste punten had
gescoord.
3e werd Pita van Dijk met 310 punten
2e werd Silvia Bekkema met 329 punten
1e werd Jan Kootstra met 399 punten
Vanwege het feit dat Jan nu 2 x in 10 jaar
heeft meegedaan duurt het dus weer 10 jaar
voordat Jan weer meedoet.
Dat is goed want dan kan ook eens een ander
de 1e prijs winnen.

Fonds sport gehandicapten.

Donateurs.

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

Zoals u hebt kunnen lezen is D.O.V. erg
druk bezig met het verbeteren van het
clubhuis. Daarom zijn wij op zoek naar
nieuwe donateurs die D.O.V. een
warm hart toedragen.
Nieuwe donateurs worden dan ook
elke maand op de hoogte gehouden
van het wel en wee van D.O.V.
Want ook het bestuur is van mening
dat onze donateurs op de hoogte
moet worden gesteld van wat er met
hun donatie wordt gedaan.

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.

Het bestuur vraagt daarom ook aan
iedereen, ‘kijk eens in je vrienden
bestand of daar nieuwe donateurs
tussen kunnen zitten’.

Jan Kootstra

Vraag aan hen of ze donateur willen
worden voor minimaal €5,-- per jaar.

Competitie tafeltennis.
Half januari 2020 is de competitie gestart
voor de tafeltennissers van D.O.V.
Het 2e team mocht de spits afbijten
tegen Bergum.
Het werd een gelijkspel 5-5.
Martin Plantinga wist alle wedstrijden te
winnen, Tjitse Spindelaar pakte 2 punten.
Brandon Tiam Fook die aan zijn 2e
seizoen is begonnen kwam helaas nog
niet tot winst.
Misschien een volgende keer.

Indien ze dit willen doen laat hen dan
onderstaand strookje invullen en geef
dit af in het clubhuis in de redactie kist
in de kantine, of geef het aan de
kantine medewerker.
Alvast bedankt.
Nieuwe donateur.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
e-mail adres:
bedrag per jaar €

Het 1e tafeltennisteam begon woensdag
22-01-2020 aan hun eerste wedstrijd
tegen Ready Leeuwarden.
Dennis Fook, Melle de Boer en Jan
Kootstra zetten hun beste beentjes
voor om te winnen.
Helaas werd er verloren met 7-3
De volgende wedstrijd is maandag 26
januari 2020.
U bent van harte welkom om 19.30 uur
in het clubhuis van D.O.V. (rechts naast
sporthal ’t Kalverdijkje’.

Nieuwe bestuursleden gezocht.
Eigenlijk behoort het bestuur sinds 2 jaar
te bestaan uit 9 leden.
Echter gedurende de afgelopen jaren
hebben we de klus moeten klaren met
z’n 7-nen. Dit betekent dat veel
werkzaamheden door te weinig
bestuursleden moet worden gedaan.
Deze situatie is op de lange duur echter
onhoudbaar.
Als jij je aanmeldt om als algemeen
bestuurslid deel te nemen blijft het voor
alle bestuursleden een uitdagende en
interessante bezigheid.
Wie zoekt D.O.V.?
Om de continuïteit van D.O.V. te
waarborgen zijn we op zoek naar JOU.

Activiteiten bij D.O.V.
Vrijdag 7 februari 2020 Voorjaars bingo
Let op in het clubblad staat een
foutieve datum voor de
voorjaarsbingo.
Woensdag 4 maart 2020 Dart
kampioenschappen
Vrijdag 27 maart 2020 Slot Bingo Met
medewerking van ????????
Komt allen want het is er altijd
beregezellig.
De spel commissie.

Algemene Ledenvergadering 2020
Maandag 6 april 2020 staat voorlopig als
datum voor de Algemene
ledenvergadering voor D.O.V.
Website: www.dovleeuwarden.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer
ontvangen dan mailen naar
voorzitter@dovleeuwarden.nl ovv
afmelden nieuwsbrief.

