
 

 



 

“ De Schakel”  
Officieel orgaan van de  
gehandicapten sportvereniging D.O.V. 
“Door Ontspanning Valide” 
 
Redactie:  
Ariebelle Prins                                    Correspondentie 
adres 
Jan Douma               Jan Douma                                                                                
Heleen Douma                     Brederostraat 13 
                       8913 HD  Leeuwarden 
E-mail: redactie@dovleeuwarden.nl 
 
40e  jaargang                                                                               1e 
kwartaal 2018 
 
Inhoud: 
 
Blz.   2    Voorwoord van de voorzitter  
Blz.   3   Uit de Algemene Leden Vergadering 
Blz.   4  Jaarverslag boogschieten 
Blz.   5      Jaarverslag recreatief 
Blz.   6  Jaarverslag shortmat bowls 
Blz.   7  Jaarverslag spelcommissie en Badminton 
Blz.   8     10 Vragen aan Ilona Zwiers 
      bestuur / Afdelingen 
Blz.   9  Vervolg 10 vragen aan Ilona Zwiers 
Blz.   10   Jaarverslag tafeltennis 
Blz.   11  wordt jij ons nieuw bestuurslid? 
Blz.   12  Ranglijsttoernooi tafeltennis Duiven 2018 
Blz.   13  slot bingo 23 maart 2018. 
Blz.   14       dart kampioenschappen 
Blz.   15  advertentie 
Blz.   16  opzeggen lidmaatschap / inning contributie 
 

mailto:redactie@dovleeuwarden.nl


Voorwoord van de Voorzitter.  

 

Een nieuw jaar voor D.O.V. met nogal wat 

veranderingen. 

Het boekjaar is gewijzigd in het 

kalenderjaar. Een verhoging van de 

contributie, een collecte voor het fonds 

gehandicapten sport die steeds minder 

collectanten heeft voor Leeuwarden, 

waardoor de opbrengst dus ook weer 

minder is. Adverteerders in ons clubblad 

die steeds moeilijker te krijgen zijn. Net 

zoals bestuursleden of vrijwilligers.  

Maar er is ook veel positiefs gebeurd. Er is 

in het afgelopen seizoen een nieuwe sport 

gestart bij D.O.V. Badminton een snelle 

sport voor zowel rolstoelgebruikers als 

staande spelers. 

Ook bestaat D.O.V. dit jaar 60 jaar. 

Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering van 20 maart ’18 

is gevraagd om de contributie met € 0,75 te verhogen naar € 8,00 per 

maand.  

Het aantal leden dat de algemene Ledenvergadering bezocht was 

helaas wat weinig zodat er een 2e vergadering nodig is om besluiten 

te kunnen nemen. (u wordt hiervan zo spoedig mogelijk over 

ingelicht). 

 

Jan Kootstra   

                

Voorzitter 

 
Naar boven 

 



Uit de Algemene ledenvergadering 2018. 

 

Op 20 maart jongsleden is er bij de D.O.V. de Algemene leden 

Vergadering geweest. 

Inzet van deze vergadering was o.a. de contributie verhoging. 

Helaas waren er te weinig mensen aanwezig om het quotum te halen 

zodat er een nieuwe vergadering moet worden uitgeschreven. 

Maar om ieder lid een kans te geven om te stemmen op de 

contributie verhoging biedt D.O.V. u de kans om  dat ook te doen via 

onderstaande strook. Lever deze strook ik bij uw 

afdelingsvertegenwoordiger of deponeer deze in de redactie bus in 

het clubhuis. 

De verhoging van de contributie is €0,75  per maand waardoor de 

maandelijkse contributie op €8,00 per persoon komt te staan. 

Met deze verhoging probeert D.O.V. de kwaliteit van de afdelingen te 

waarborgen en toch de contributie zo laag mogelijk te houden. 

 

Ook kunt u per e-mail stemmen. Vermeldt dan uw naam, afdeling, 

een ja of een nee en indien dit een nee is graag motiveren zodat wij 

daar rekening mee kunnen houden in de toekomst. 

 

ANTWOORD STROOK. 

Ik ben voor/tegen de contributie naar €8,00 per maand. 

Naam  : 

Afdeling : 

Reden  : 

Inleveren bij uw afdelingsvertegenwoordiger of stuur een mail naar: 

voorzitter@dovleeuwarden.nl of naar 

secretariaat@dovleeuwarden.nl. waarin u uw mening geeft. 

 

 

 
        Naar boven 
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Boogschieten 

Op de vrijdagavond begint het schieten op een korte afstand en een 
trainingsuurtje voor de beginnende schutters en de jonge schutters. 
Tijdens deze trainingsmomenten worden de beginnende schutters 
een juiste techniek en verantwoord schieten bijgebracht. Maar ook 
na het trainingsuurtje helpen de ervaren schutters de beginnende 
schutters graag. 

 

Hoe leuk het boogschieten ook is, er komt een moment dat elke 
week op dezelfde soort kaarten toch wel wat eentonig begint te 
worden. Zeker voor de jeugd schutters, kan het schieten op ‘een 
papier’ wel eens wat saai zijn. Daarom schieten de jeugd schutters 
ook wel op ballonnen van verschillende grootte. Dat knalt ook nog 
lekker wanneer je de ballon raakt! Stiekem vinden de oudere 
schutters het volgens mij ook wel leuk om op een ballon te schieten. 

Net als bij de andere afdelingen van DOV, is bij de afdeling 
handboogschieten de gezelligheid ook erg belangrijk. Dus we 
schieten wat, we praten wat, we ouwehoeren wat aan de bar… af en 
toe onder het genot van een paar bitterballen. Misschien hebben we 
op een avond ook wel eens een paar porties meer gehad, maar wie 
gaat er bitterballen tellen wanneer je het gezellig hebt aan de bar? 
Maar ook wij veranderen en vernieuwen, dus af en toe pakken we 
ook wel eens kipnuggets. Want te veel frituurhapjes is natuurlijk niet 
goed voor het figuur en kip is mager vlees (toch?). 

 

Maar ook aan alle gezelligheid moet wel eens een einde komen, op 
een gegeven ogenblik begint het bed toch wel te roepen.  

 

Geert Braaksma    naar boven 

 



Jaarverslag Recreatief 

 

Op de woensdag avond is het altijd een drukte van jewelste. Maar 
wel een leuke drukte. 
Op het moment dat de leden van DOV met de bus aankomen is het 
even aanpoten tot iedereen de jas uitheeft en koffie of thee heeft 
gekregen. Daarna gaan we in groepjes uiteen. De ene groep gaat 
klaverjassen en een ander groepje gaat darten en de rest gaat ballen. 
 
Helaas is er het laatste jaar geen nieuw lid bijgekomen dus spelen we 
met een redelijke vaste groep. Wel zijn Klaas en Dorien er regelmatig 
bij zodat vele handen licht werk maken. 
Ook de klaverjassers zijn bijna een vast groepje, Soms speelt Dirk of 
Nettie mee om 4 personen aan de tafel te krijgen. En dan gaat het er 
fanatiek aan toe. Soms wordt er wel eens een beetje vals gespeeld en 
soms verzaakt. Maar ach dat mag de pret niet drukken. 
Bij het darten wordt gespeeld alsof ze Raymond van Barneveld of 
Michael van Gerwen zijn. Het is een mooi gezicht dat zij zo gedreven 
spelen. Sytse gooit soms de sterren van de hemel en soms de sterren 
uit de hemel. 
In september 2016 zijn we met de hele groep een dagje uit geweest 
naar Aqua Zoo. Je kunt je wel voorstellen dat dat genieten was. 
Ook hebben de leden op 21 oktober 2017 een demonstratie Boccia 
gegeven in sporthal ’t Kalverdijkje voor spelend sporten, daarna 
hebben wij bij D.O.V. nog gegeten. 
Ons groepje is nog steeds op zoek naar nieuwe leden, dus weet 

iemand nog iemand, introduceer hem of haar en laat zien hoe leuk 

het is. 

 

Sabina en Helena.  

 

Naar boven 



Shortmat-bowls seizoen 2016-2017 
 
Op 2 sept 2016 zijn we weer gestart met een nieuw seizoen 
shortmat-bowls en we hadden slechts 12 spelers en 1 reserve speler. 
Veel te weinig natuurlijk daar we een paar jaar geleden nog 16 
spelers hadden en een paar reserves. 
Ik zelf denk dat het ieder jaar alleen nog maar minder zal worden. 
Ook gezien het feit dat spelers ook ouder worden en er heel moeilijk 
nieuwe spelers zijn te vinden. Maar zolang we nog een mat kunnen 
vullen, zullen we wel doorgaan. 
Teake Postma. lid van het eerste uur  bleek op 21 oktober zijn laatste 
partij te hebben gespeeld, dit in verband met fysieke klachten en ook 
Viktoria besloot er in november mee te stoppen, terwijl ze toch een 
fantastisch seizoen draaide en op dat moment in de 
eindrangschikking de 2e plaats bezette, ineens werd de spoeling toch 
weer wat dunner. 
4 november bleek achteraf de laatste keer te zijn dat we dat seizoen 
op 2 matten speelden. 
Gelukkig verder dat seizoen geen spelers meer gehad die er plots 
mee ophielden. 
Natuurlijk was er ook weer een eindstand en bleek Bart Kalksma voor 
het 8e opeenvolgend jaar eindwinnaar. 
 
Eindstand   1  Bart Kalksma    346   punten 
                    2 Anne Huitema    237   punten 
                    3 Jellie Gersjes     219   punten 
 
Voor Jellie toch een speciale dag.  Ze viel voor het eerst in de prijzen. 
Het seizoen werd zoals gebruikelijk afgesloten met een etentje, 
ditmaal bij de Waldwei 
 
Bart Kalksma 
Naar boven 
 
 
 



Spelcommissie 

 

De spelcommissie bestaat uit Helena en Rob Storm en Kees en Korrie 
Kuperus 

In het jaar 2017 heeft de spelcommissie 4 bingoavonden verzorgd nl. 
de voorjaarsbingo op 10 februari, de slotbingo op 22 maart met het 
Shantykoor, de najaar bingo op 6 oktober en de kerstbingo op 15 
december. 

 

Op 19 januari is het sjoelkampioenschap georganiseerd met als 
winnaar in groep A. Marrie Hollander, als 2e Marco van Dijk en Kees 
Kuperus is 3e geworden. 

In de B(us) ploeg. Jos Hollander 1e prijs en Arjen Sikkes 2e prijs. 

Op 8 maart tenslotte werd het dart kampioenschap gehouden met 
als winnaars; Rikus van Wijngaarden 1e prijs, Sytse van der Veen 2e 
prijs en Wiebe Rodenhuis 3e prijs. 

Kees Kuperus 

 
Badminton 

 

In 2016 is bij DOV de badmintonafdeling van start gegaan. De 
badmintonners zijn opgedeeld in 2 groepen, namelijk rollers en 
lopers. Er is redelijk veel belangstelling voor op de donderdagavond. 
Zo’n 10 badmintonliefhebbers trainen wekelijks van 20:00 uur tot 
21:30 uur onder leiding van ervaren badmintontrainers (Klaas Veld, 
Dorien Spruytte en Jorrit Boersma) Daarna is er de mogelijkheid voor 
vrij spelen en onderlinge wedstrijden. 

Naar boven 



10 vragen aan Ilona Zwiers 

 

Voorstellen/introductie:  

Ik ben 28 jaar, woon in Bolsward en ben lid van de afdeling 

Badminton 

 

1 Hoe ben je in aanraking gekomen met DOV? 

In Burgum kwam ik bestuurslid en penningmeester Marita tegen en 

zo kwam DOV ter sprake en mijn idee om een badmintonafdeling te 

starten. 

 

2 Hoe ben je tot de keuze voor je sport gekomen? 

Ik heb eerst rolstoeltennis gedaan maar dat werd uiteindelijk fysiek 

voor mij te belastend. In het rolstoelbadminton heb ik een mooi 

alternatief gevonden. 

 

3 Wat vind je van DOV als vereniging? 

Een mooie, gezellige vereniging waar ik het erg naar mijn zin heb. 

Daarbij is DOV uniek omdat er zoveel aanbod in sporten is. 

 

4 Heb je naast je sport nog andere hobby’s? 

Handwerken en het fokken van katten, Maine Coons 

 

5 Hoeveel uur besteed je aan je sport? 

Op dit moment zo’n 2,5 uur per week op recreatief niveau bij DOV. 

Aangezien ik de ambitie heb om de top van Nederland te halen ga ik 

gericht en op wedstrijdniveau bij een andere vereniging trainen. Zo 

kom ik straks wel op 6 uur per week. 

 

6 Wie is je sportidool? 

Esther Vergeer. Zij heeft enorm veel voor de gehandicaptensport 

betekend. Zij heeft de paralympics zo’n beetje op de kaart gezet door 

haar jarenlange prestaties en de doelen die ze heeft gehaald. Naar boven 



  



Namen en Adressen Bestuur D.O.V. 
 
Voorzitter  : Jan Kootstra, Martenastate 2 

   8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208 
     E-mail: voorzitter@dovleeuwarden.nl 
 
1e Penningm. : Marita Ringnalda, Reidlanswei 43, 
     9254 JG Hurdegaryp, tel. 06-51085208/0511-474524 
    E-mail: Marita.Ringnalda@chello.nl 
 
2e Penningm. : Tonny Holtrop, Rijksstraatweg 125,  

9254 DD Hurdegaryp, Tel. 0511-474671 
     E-mail: m.holtrop7@upcmail.nl 
 
Secretaris  : Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5 
     8923 DJ Leeuwarden, Tel. 058-2160558 
     E-mail: secretariaat@dovleeuwarden.nl    
 
Leden  : Eric Mink,   
     E-mail: emmo1969@gmail.com  
   : Alie Valkema  
     E-mail: alie.valkema@dovleeuwarden.nl  
 
 
 
Adres clubhuis : Kalverdijkje 77-b, 8924 JJ Leeuwarden. 
Tel. 058 – 2671367. 
 
Betalingen 
Contributie  : NL09RABO0912475110 
Algemeen/donaties : NL65RABO0127546804 Leeuwarden 
    : BIC = RABONL2U 
 
 
Naar boven 

 



 Contactpersonen per afdeling. 
 
Tafeltennis  : Jan of Sabina Kootstra, Martenastate 2, 

  8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208. 
Zitvolleybal  : Anny Koldijk, Offenbachstraat 6, 
        8915 CG Leeuwarden. Tel. 058-2125084. 
Zwemmen/vrijw. : Jan Douma, Brederostraat 13, 
Coördinator    8913 HD Leeuwarden. Tel. 058-2136983 
Rolstoelbasketbal : Rob Boskeljon.     

  e-mail: rolstoelbasketbalfriesland@gmail.com  
Handboogschieten : Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5 

  8933 DJ Leeuwarden. Tel 058-2160558. 
Recreatief/Boccia : Sabina Kootstra / Helena Storm,          

  Martenastate 2,  8926 NH Leeuwarden.  
  Tel. 058-2675208 (Sabina) 

Badminton  : Eric Mink, E-mail emmo1969@gmail.com 
Biljarten   :    
 
Priksleeën   : Evert Meijer, Tuinbouwstraat 30,0  

  8933 ES Leeuwarden. Tel. 058-2128838. 
Shortmatt-bowls : Bart Kalksma, Heslingastins 35, 

  8925 CR Leeuwarden. Tel. 058-2673996 
Sport en Spel  : Joke Altenburg, K van Roptawei 6, 

    9204 EV Weidum. Tel. 058-8506450. 
Redactie“de Schakel” : Jan Douma, Brederostraat 13, 

   8913 HD Leeuwarden. Tel 058-2136984 
Spelcommissie  : Kees Kuperus, Fruitstraat 6, 

  8933 GR Leeuwarden. Tel. 058-2134602. 
Vervoerscommissie : Dick Smid, Rijpsterdyk 4, 

  9034 HN Marssum. 058-2139688. 
 

Naar boven 

 

 

 



7 Wat zijn je dagelijkse bezigheden? 

Ik werk 32 uur voor een re-integratiebureau als administratief 

medewerker. Dat doe ik met heel veel plezier omdat wij een geheel 

unieke aanpak hebben. 

 

8 Als je niet in aanraking was gekomen met DOV, welke andere sport 

zou je dan doen? 

Synchroonzwemmen. Ik heb dat jarenlang, zeven dagen per week op 

hoog niveau gedaan. Ik heb door mijn lichamelijke klachten deze 

prachtige sport helaas moeten opgeven. Als het had gekund was ik 

nu zeker nog actief geweest. 

 

9 Welke sporten zie je graag op TV? 

Ik kijk graag naar tennis, skiën, schansspringen en schaatsen 

 

10 Heb je nog tips om van DOV een betere vereniging te maken? 

Misschien proberen de naamsbekendheid te vergroten om op die 

manier meer leden te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naar 

boven 



 

Tafeltennis  
 
De afdeling tafeltennis traint onder auspiciën van Doede Damsma op 
maandag van 19.30 tot 21.00 waarna er ruimte is om vrij te spelen of 
nog wat wedstrijdjes te oefenen. 
 
De spelers spelen competitie bij de valide tafeltennissers van de 
NTTB. Het 1e seizoen waren er te weinig spelers om competitie te 
spelen. Het 2e seizoen gelukkig wel weer. Nu spelen we 3e klasse met: 
Dennis Tiam Fook, Melle de Boer, Martin Plantinga, Jan Kootstra en 
reserves Herman Zijlema en Tiny Douma. 
 
Ook spelen we diverse toernooien in het land. Zo gaan we naar 
ranglijsttoernooien in Duiven en Amersfoort. Ook zijn we bij de 
Nederlandse kampioenschapen in Rotterdam geweest. Altijd heel erg 
gezellig en zo nu en dan pakken we nog een bekertje mee. 
 
Ook houden we de clubkampioenschappen jaarlijks. Afgelopen jaar 
werd Dennis Tiam Fook net 1e door in de finale te winnen van de 
sterk spelende Herman Zijlema. 
 

De afdeling tafeltennis telt 22 
leden. 
 
Jan Kootstra 
 

 

 

 

 

 

 

Naar boven 



D.O.V. is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
Afgelopen jaar heeft het bestuur behoorlijk wat werk verzet. Nu 
Wesley Jongsma uit het bestuur is gestapt komt er plaats vrij voor 
een ambitieus persoon om ons bestuur te versterken. 
 
Lijkt het jou wat om voor D.O.V. zaken te willen regelen, en wil jij 
voor D.O.V. iets doen. Dan is dit je kans. 
 
Je kunt je opgeven voor de algemene bestuursfunctie via 
secretariaat@dovleeuwarden.nl  
 
Vermeld hier je naam en wat je voor D.O.V. kunt betekenen. 
 
Het bestuur hoopt dan dat we bij de volgende bestuursvergadering je 
kunnen introduceren en bij de volgende Algemene Leden vergadering 
toe te kunnen voegen als aankomend Algemeen Bestuurslid. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
Naar boven 
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Ranglijst toernooi tafeltennis Duiven 2018 
 
Op zaterdag 22 maart 2018 werd er in Duiven een ranglijsttoernooi 
tafeltennis gehouden. Om 10.00 begonnen de wedstrijden. 
 
Voor D.O.V. kwamen uit: Jan Kootstra (Klasse 1) Martin Plantinga  
(klasse 2), Silvia Bekkema (klasse 5), Adrie van der Meer (klasse 6) en 
Ruben Smit (klasse 6). 
In klasse 5 en 6 waren ‘s morgens de voorronden. Werd je hier 1e of 
2e dan stroomde je door naar de winnaars ronde, eindigde 3e of lager 
dan ging je naar de verliezersronde. 
Alleen Ruben Smit was door naar de winnaars ronde. Silvia en Adrie 
naar de verliezersronde. Helaas geen prijzen meer gehaald al kwam 
Silvia nog wel 2 ronden verder. 
Ruben moest het in zijn winnaars ronde opnemen tegen 2 sterke 
spelers. Helaas kwam hij niet verder en werd 5e. 
 
Martin speelde voor het eerst in een ranglijsttoernooi mee. Er was 
weinig sterkte verschil tussen de spelers. Hij moest helaas 3 spelers 
voor laten gaan maar is zoals hij het zelf heeft gezegd ‘niet 
weggeslagen’. 
 
Jan speelde in de hoogste klasse. Aan het eind van de dag mocht hij 
dan ook de 3e prijs klasse 1 ophalen. 
 
Weer een prijs op een ranglijsttoernooi gewonnen. Nu maar trainen 
voor de NK op 2 juni 2018 in Rotterdam. 
 
Jan Kootstra 
 
 
Naar boven 
 
 
 
 



Slot Bingo 

 

Vrijdag 23 maart 2018 organiseerde de spelcommissie de slot Bingo 

voor het Seizoen 2017-2018. 

 

Zoals gebruikelijke is er bij deze bingo een stukje muziek. Deze keer 

werd de muzikale omlijsting gedaan door zanger Mattin. In de pauze 

van de bingo mocht hij zijn muzikale kunsten ten toon stellen. 

Al snel gingen de aanwezige leden van D.O.V. mee in zijn 

meeslepende kunsten van Elvis. Daarnaast werd ook André Hazes ten 

gehore gebracht. 

Een aardige bijkomstigheid was dat Klaas Veld ook de microfoon ter 

hand nam en de zaal door liep en samen met Mattin enkele nummers 

zong. 

 

Dit jaar had de spelcommissie een extraatje in de aanbieding. 

Naast de 5 ronden Bingo was er ook nog een verloting. 

De aanwezige mensen konden lootjes kopen a €1,00 per stuk en 

maakten zo kans op een paashaas (gemaakt door Albert pater) met 

chocolade eitjes. Of een paas mannetje (gemaakt door Dorine Veld) 

gevuld met chocolade eitjes en er waren nog 2 paas kransen 

(gemaakt door Jellie van Kammen). In totaal 14 prijzen. 

 

Na de verloting was er de laatste ronde van de bingo voor het goed 

gevulde boodschappen krat. Deze werd gewonnen door Rikus.  

Het was een zeer geslaagde avond en de spelcommissie hoopt 

volgend seizoen weer net zoveel mensen te ontvangen tijdens de 

andere activiteiten van de spelcommissie.  

D.O.V. was heel erg blij met de extra bar hulpen voor deze avond: 

Jorrit Boersma, Hylkje Pater, Ilona Kootstra, Dorine Veld en  

Rob Storm (frituur). 

 

Sabina Kootstra                                                        Naar boven 



DOV – Dart kampioenschap 2018 

 

Op 7 maart jl. werd weer het jaarlijks dartkampioenschap 

georganiseerd in ons club gebouw. 

Door ziekte (griep) en vakantie waren er deze keer 7 deelnemers en 2 

wedstrijdleiders. Evert Meijer en Gerard Dijkstra.  

Er werden 5 rondes afgewerkt met een pauze. Wegens de verjaardag 

van Sabina werd er getrakteerd op cake, kaas en worst en dat viel er 

lekker in. 

Het was weer een gezellige avond. Kees bedankte Sabina, Evert en 

Gerard voor hun medewerking en wenste een ieder wel thuis. 

 

De uitslagen: 

1e prijs  Marco van Dijk   2211 Punten 

2e prijs  Eric Mink    1988 punten 

3e prijs  Rikus van Wijngaarden 1956 punten 

Korrie Kuperus     1928 punten 

Wiebe Rodenhuis    1793 punten 

Sytse v/d Veen     1730 punten 

Arjen v/d Schaaf    1671 punten 

De wedstrijd leiding buiten mededinging  : 

Evert Meijer     2214 punten 

Gerard Dijkstra     2173 punten 

 

Marie. 
 

 

 

 

 

 

Naar boven 



Lidmaatschap. 
Wilt u lid worden van D.O.V. neem dan eerst contact op met de  
Contactpersoon van de afdeling waar u lid van wilt worden. 
U mag 3 x gratis meedoen alvorens u beslist lid te worden van D.O.V. 
Voor meer informatie zie de website: www.dovleeuwarden.nl  
 
Indien u de wens heeft om het lidmaatschap van D.O.V. te 
beëindigen mailt u dit naar info@dovleeuwarden.nl  
In dit mailtje vermeldt u de volgende gegeven 
 
Naam : 
Adres : 
Postcode en woonplaats: 
Reden beëindiging·: 
 
Let op: Uw lidmaatschap wordt beëindigd per de eerstvolgende 
maand na uw opzegging. 
 
Indien u niet beschikt over een mail programma kunt u ook een brief 
sturen met bovenstaande gegevens naar: 
 
J. Kootstra, Martenastate 2, 8926 NH Leeuwarden. 
 
Inning contributie. 
 
Helaas is er een probleempje geweest met de computer 
van onze penningmeester waardoor de contributie voor maart 18 
niet kan worden geïncasseerd. Dit gebeurd nu eind april 18. Dan 
worden vlak achter elkaar dus 2 x contributie geint voor april en mei 
18. 
 
Het bestuur.  
 

naar boven 
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naar boven 


