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Corona virus treft ook D.O.V.

Vervolg verbouwing clubhuis (3)

Iedereen weet nu dat het RIVM
strenge maatregelen heeft ten aanzien van het samen komen van
sporters en of groepen mensen.
Wij als bestuur van D.O.V. hebben
daarom ook besloten om D.O.V. te
sluiten voor alle sportactiviteiten.
Ook de vergaderingen liggen stil,
maar dit betekent niet dat er niets
gebeurt bij D.O.V. Juist veel zaken
vragen onze aandacht. Hieronder zal
ik een kleine opsomming geven. Ook
zal het financiële gevolgen voor
D.O.V. hebben.

In april gaan we beginnen met het
nieuwe dak te laten leggen. Hier komt
tussen het oude dak en het nieuwe
dak een isolatie van 8 cm. Hierdoor
moet wel de rand van het dak
verhoogd worden.
Dus al met al voldoende werk aan de
winkel voor de bouwers.
Ook is er nog flink wat werk te
verzetten aan de kantine.
Zo is onze vloer nodig toe aan een
grondige reinigingsbeurt toe door een
schoonmaak bedrijf die daarin
gespecialiseerd is. Helaas kunnen we
dit niet zelf doen.
Ook deze kosten zijn niet in eerste
instantie meegenomen in de
begroting. Kosten zo rond de €600,--.

Vervolg verbouwing clubhuis. (2)
Ook de verbouwing van het clubhuis
loopt vertraging op door het Coronavirus.
Wat gebeurt er met de zonnepanelen.
Deze zouden in het 2e deel van
project geplaatst gaan worden zo
rond de zomer van 2020.
Dit loopt mede vertraging op door de
lekkage die we eind februari kregen
op de sporthal. Na inspectie blijkt dat
het dak van de sporthal vervangen
moet worden. (deze uitgave was niet
meegenomen in de eerdere begroting
van de verbouwing). De kosten voor
het dak komen zo rond de €30.000,--

Wat we wel zelf kunnen gaan doen in
de kantine opnieuw verven.
Voor de zomer zullen een paar
vrijwilligers de kwast ter hand nemen
en de witte en rode muren opnieuw
voorzien van een fris kleurtje, zodat na
de zomer vakantie ook de kantine er
weer fris en fruitig voor staat.
Wilt u ook helpen? Geef u dan op bij
voorzitter@dovleeuwarden.nl
Het bestuur.

Algemene Leden vergadering.
MAANDAG 6 APRIL 2020 ???????
Zoals reeds eerder vermeldt vervalt
ook de algemene leden vergadering
van 6 april aanstaande.
Zoals de zaken er nu voorstaan wordt
deze uitgesteld tot eind mei 2020.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u te
horen welke datum gekozen is door
het bestuur voor deze algemene
ledenvergadering 2020.
Hebben alle afdelingen hun jaarverslag
al ingeleverd bij Andre Jongsma op email adres
secretariaat@dovleeuwarden.nl
Nog meer slecht nieuws!
Zoals u weet is één van de inkomsten
bronnen voor D.O.V. de collecte fonds
gehandicaptensport welke elk jaar
gehouden wordt eind maart begin
april. Dit jaar hadden we 2 sporters die
de volledige noordwest hoek van Friesland wilden lopen. Klaas Veld en Geert
Kromhout wilden vanaf Oude Syl tot
de Westhoek gaan collecteren en
hadden daar ook toestemming voor
gekregen van de collecte commissie.
Helaas ook dat gaat niet door en mist
D.O.V. ook deze inkomsten. MAAR

Online actie collecte
Deze week zou de collecte beginnen.,
Helaas mogen we niet deur aan deur
collecteren maar we mogen wel
online collecteren.
Als het goed is heeft u afgelopen
zaterdag een mail ontvangen van mij
met het verzoek een donatie te doen.
50% van de opbrengst gaat ook nu
naar D.O.V.
Stuur ook uw vrienden en kennissen
die mail door zodat zij ook kunnen
doneren en ook daar krijgt D.O.V. 50%
van.
Een mooie actie die weinig inspanning
kost ten opzichte van al het geld tellen
en naar de bank brengen. Dat ligt nu
allemaal bij het collecte bureau.
Dus mensen DONEER.
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