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Waarom brief van D.O.V.
Het bestuur wil alle administratie
graag goed op orde hebben en dat
kan alleen als je alle leden
aanschrijft om zelf hun gegevens te
controleren op juistheid. Als
iedereen de gegevens heeft
gecontroleerd is er weer een juist
overzicht van de leden. Belangrijk is
wel dat u de periodieke machtiging
invult en dit op kwartaal, halfjaar of
jaar zet. U vraagt zich natuurlijk af
waarom. Ik betaal altijd per maand
en dat gaat prima. Echter de
bankkosten voor een automatische
incasso wordt steeds hoger. Door
het om te zetten naar kwartaal of
half jaar besparen we zo op deze
kosten.
Leden wijzig dit en stuur de nieuwe
machtiging terug.
Jan Kootstra

Woensdag 4 mei 2022. De
activiteiten bij D.O.V. gaan door.
Om 20.00 uur verzamelden alle
sporters van de recreatieve afdeling
zich bij de grote ovale tafel in de
kantine, voor de 2 minuten stilte
tijdens de dodenherdenking.
Iedereen zat aandachtig te luisteren
naar het nieuws op de Dam. Na de 2
minuten stilte gingen we weer
Boccia spelen, Klaverjassen of
Darten.

Collecte fonds sport
gehandicapten.
Vorige maand had ik al aangegeven
dat we ruim €2.910,04 hebben
opgehaald met de collectebussen.
Het wachten was nog op de
afrekening van de inkomsten uit de
QR-code die op de bussen stond.
De totale opbrengst hiervan is maar
liefst €459,25.
Hierdoor is er in totaal door D.O.V.
€3.369,29 opgehaald.
50% is voor DOV dus €1684,64
Daarnaast is er in het dorp Baard
voor €137,41 opgehaald door 1
collectant.
Bij deze bedankt.
Namens D.O.V. wil ik iedereen
bedanken die zich afgelopen jaar
weer heeft ingezet om deze collecte
tot een succes te maken.
Jan Kootstra

Foutje Bedankt.
Soms heb je van die dagen dat je
denkt ‘hoe kan dit’!
Dat overkwam een lid van D.O.V.
Zonder dat hij het in de gaten had
was hij per ongeluk in de verkeerde
taxi busje gestapt. Deze ging niet
naar het clubhuis van D.O.V. maar
naar een andere stad van de elf
steden-route.
Pas laat in de avond was hij weer
terug op het oude honk en kon de
juiste persoon naar die stad
gebracht worden.
Wat leren we hiervan?
Chauffeurs weet wie je in je bus
moet hebben.
Ps. dit was niet een fout van een
DOV chauffeur maar van een
commerciële vervoerder.
Jan Kootstra

