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Voorwoord.
November 2020, de nieuwe
voorzitter is nu 2 maanden bezig
met zijn taken als voorzitter. Eén
daarvan zou een stukje moeten zijn
waarin hij zich aan iedereen even
voorstelt. Maar helaas drukte
belemmerde hem daarin. Ik hoop
dat hij voor het december nummer
alsnog iets wil inleveren.
Iets anders is dat D.O.V. nog steeds
niet gebruik kan maken van de
kantine. Erg jammer want het is een
stuk gezelliger om met zijn allen in
de kantine te zitten op 1.5 meter
afstand zonder dat we iets kunnen
bestellen, dan dat we met zijn allen
in de sportzaal van D.O.V. zitten.
Waar iedereen zijn sport doet en
daarna weer naar huis gaat.
Voor de afdeling recreatief betekent
dit wel dat zij iets vroeger thuis dan
voorheen.

Grote clubactie.

Momenteel zijn er 88 loten verkocht
voor D.O.V. dit is helaas een stuk
lager dan vorig jaar maar toen was
er ook meer sport bij D.O.V. en kon
men aan de bar ook loten kopen.

Hoop dat we volgend seizoen weer
meer loten aan de man kunnen
brengen zodat er iets meer geld
naar D.O.V. gaat.

Corona vervolg,

SPONSOR ACTIE.

Op 8 december 2020 is er weer een
pers conferentie van minister de
Jonge en minister president over het
vervolg van de maatregelen. Eind
oktober 2020 was er aan gegeven
dat deze matregelen 4 weken
zouden duren maar dat duurt al veel
langer dan gewenst en no lijkt er
geen verbetering te komen in het
aantal besmettingen.

Het is alweer een tijdje geleden dat
D.O.V. massaal op zoek gaat naar
donateurs. Maar ook D.O.V. heeft
donateurs nodig om het hoofd
boven water te houden.

Helaas want hierdoor verwacht ik
geen vermindering van de corona
regels ten aanzien van de horeca en
dus ook voor het gebruik van de
kantine van D.O.V.
Dit houdt in dat D.O.V. ook voor
december geen inkomsten hoeft te
verwachten uit de verkoop van
koffie of fris e.d. Ook de kerstbingo
kan niet doorgaan. Dus al één
volledig jaar is er geen bingo
geweest. Dit scheelt enorm zowel
voor D.O.V. als voor de spel
commissie.

Dus leden ga alstublieft weer op
zoek naar nieuwe donateurs.
Voor mensen die direct iets willen
overmaken dat kan op rekeningnr.
NL09RABO 00912475110 T.N.V.
DOV Leeuwarden.
Willen nieuwe donateurs D.O.V.
jaarlijks sponsoren dan mogen ze
ook onderstaande machtiging
invullen.
Onderstaande machtigt hierbij de
gehandicapten sportvereniging
D.O.V. om 1 x per jaar € .,.. (bedrag)
af te schrijven van mijn rekening
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