Nieuwsbrief
April 2017
Beste leden van D.V.W.

Hierbij verstrekken wij jullie inmiddels voor de negende keer een
nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief dateert inmiddels van
november 2015. In deze nieuwsbrief houden we jullie op de
hoogte van wat er nu zoal speelt bij D.V.W. De nieuwsbrief zal
ook als PDF op de website geplaatst worden waar je deze ten
alle tijden terug kunt vinden.
Mochten jullie tips, ideeën of nieuwtjes hebben dan horen wij dit
graag van jullie.

COMPETITIE
De competitie loopt inmiddels op zijn einde; de laatste twee weken zien we nu te
gemoed en daarna volgt nog een laatste bekerweek. Dan is de officiële competitie
2016-2017 ten einde. Aan het einde van het seizoen dienen de teams de behaalde
prijzen (periode titel, beste dame/ heer, hoogste uitworp/ aantal 180) door te geven
aan het bestuur voor het ophalen van de prijzen bij de RDF.

LEDEN
Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er weer wat
ontwikkelingen geweest betreffende onze
leden.
Voor volgend seizoen (2017-2018) zeggen de
volgende leden hun lidmaatschap op:
DVW 1: Jessica Omzigtig
DVW 4: Joke Saman en Jolanda Snepvangers
DVW 5: Alfred Fix (ivm studie en werk er een jaar
tussen uit)
De volgende mensen hebben zich aangemeld
voor volgend seizoen:
-

Ronald van Oers
Ad Goossens
Jeffrey Goedhardt
Carla Goossens
Lajos Katona
Yvonne van den Berg
Natasja de Vos
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Dit zal volgend seizoen (2017 – 2018) resulteren in 7 teams;
DVW 1 (1e divisie):

Jeffrey Kruit
John de Nijs
Ad van Treijen
Jan v/d Rassel
(Alfred Fix)

(captain)
(co-captain)

DVW 2: (2e divisie): John v/d Eijnden
(captain)
Fabiënne De Windt (co-captain)
Miranda Nieuwburg
Twan Konings
DVW 3: (2e divisie): Frank Kok
(captain)
Jos Mous
(co-capain)
Norman Oudkerkpool
Hans Verdult
Walter Beek
Cor Akkermans
Erwin Tummers
Erik van Selm
DVW 4: (2e divisie): Robert Derksen
Wesley Hendrick
Brian Dignum
Ronald van Oers

(captain)
(co-captain)

DVW 5: (3e divisie): Gerard Cloots
(captain)
Gerda Cloots
(co-captain)
Jordy Schoonen
Mike Lanser
Natasja de Vos
Yvonne van den Berg
DVW 6: (3e divisie): Erwin van Ginniken (captain)
Ad Goossens
(co-captain)
Andreas van Hoof
Jeffrey Goedhardt
Carla Goossens
DVW 7: (3e divisie): Marc van Oevelen (captain)
Wesley van der Wal (co-captain)
Cheraley van den Born
Johan van Oevelen
Lajos Katona
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CONTRIBUTIE 2017-2018
Inmiddels hebben jullie per e-mail allemaal de
uitnodiging ontvangen voor de contributie voor
volgend seizoen. De contributie is na veel
aandringen van DVW eindelijk verlaagd met € 2,50 bij
de RDF. Echter is de contributie voor jeugdleden het
zelfde gebleven. De contributie voor volgend seizoen
bedraagt € 62,50 voor 18 jaar en ouder.
Voor jeugdleden (14 -18 jaar) bedraagt de
contributie € 50,De contributie dient voor 1 juni 2017 te zijn overgemaakt, niet contant!
De contributie dient overgemaakt te worden op:
NL97 RABO 0122 9463 91 t.n.v. DVW onder vermelding van je naam.
Betalingsregeling
Enkel en alleen voor degene die financieel moeilijk zitten willen we deze mensen de
gelegenheid geven om € 32,50 te betalen voor 1 juni ’17 en het restant van € 30,voor 1 december ‘17. Hiervoor dien je voor 1 mei ’17 een mail met verzoek te sturen
en het bestuur zal beoordelen of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze
regeling is niet geldig voor nieuwe leden, deze dienen in één keer de contributie te
voldoen. In het tweede jaar van je lidmaatschap kun je in aanmerking komen voor
deze regeling.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2017
De jaarlijkse clubkampioenschappen vinden
plaats op woensdag 10 mei 2017. We verzamelen
om 19.30 uur bij De Boulevard. De clubkampioenschappen zijn enkel voor leden en nieuwe leden.
Leden die volgend jaar stoppen kunnen ook nog
mee doen. Indien men volgend jaar stopt en de
clubkampioenschappen wint blijft de wisselbeker
bij DVW. Hij wordt wel voorzien van je naam.
Weet je de beker 3 keer te winnen dan mag deze
definitief met je mee naar huis.
Opgeven bij voorkeur via www.afspreken.nl, een
uitnodiging volgt binnenkort via dit programma.
De volgende namen prijken al op onze
wisselbeker:
2016: John v/d Eijnden
2015: Jos Mous
2014: Robbert Derksen

Woensdag 10 mei 2017 dienen de nieuwe leden tevens blouses te passen!

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht
5e jaargang, nummer 1

April 2017

3 van 6

BLOUSES (NIEUWE LEDEN)
Woensdag 10 mei ’17 nodigen we de nieuwe leden uit
voor het passen van blouses. Aan de hand van de
benodigde maten zal bekeken worden of deze nog
bijbesteld kunnen worden of niet. De gangbare maten
(L en XL) zijn al enige tijd niet meer verkrijgbaar. Indien
blijkt dat we de nieuwe leden niet van passende
blouses kunnen voorzien dan zullen we waarschijnlijk de
oudste teams (leden) voorzien van nieuwe blouses. De
blouses van deze teams schuiven dan door naar de
nieuwe leden. De nieuwe blouses kosten ca. € 55,- per
stuk en daarom zal het vervangen van de blouses niet
in 1 keer kunnen. Inmiddels hebben we via Facebook en tijdens een speelavond al
gepeild waar jullie voorkeur naar uit gaat. Bijna unaniem is de polo van Winmau
gekozen.
Inmiddels hebben 23 leden voor het Winmau shirt gekozen, 2 leden voor de Target
Coolplay Hybrid 3, en 1 lid voor de One 80. Nog 9 leden dienen hun stem uit te
brengen; Jos Mous, Norman Oudkerkpool, Hans Verdult, Walter Beek, Cor
Akkermans, Erwin Tummers, Jeffrey Goedhardt, Carla Goossens en Andreas van
Hoof.
Voortaan zal bij de uitreiking van nieuwe blouses een formulier voor ontvangst
ingevuld moeten worden, waar tevens de aandachtspunten op staan voor het
gebruik van de blouses e.d.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op woensdag 17 mei ’17 houden we om 19.30 uur een kleine ALV in De Boulevard.
Tijdens deze ALV zal een beslissing worden gemaakt over de blouses. Ook
behandelen we de definitieve teamsamenstelling voor volgend seizoen. En we zullen
nog een keer de opzet voor het zomerseizoen doornemen. Tevens zal er gestemd
worden over het nieuwe huis regelement. We verwachten dat iedereen aanwezig
zal zijn. Eventuele punten kun je voor 12 mei ’17 indienen per e-mail.

HUISREGELS EN INSCHRIJFFORMULIER
Afgelopen seizoen is helaas gebleken dat we
het huis regelement nieuw leven in moesten
blazen. Het bestuur heeft inmiddels een nieuw
regelement opgesteld en dit is reeds aan de
nieuwe leden verstrekt samen met een nieuw
inschrijfformulier. Jeugdleden dienen nog een
toestemmingsformulier van beide ouders en/
of verzorgers in te leveren. Indien men niet
akkoord gaat met de huisregels via het
inschrijfformulier dan worden nieuwe leden
niet ingeschreven voor een lidmaatschap bij
DVW.
De leden dienen met de ALV te stemmen over het nieuwe huis regelement. Het huis
regelement, het inschrijfformulier en het toestemmingsformulier zijn terug te vinden
op onze website en zal als bijlage per mail worden verzonden. Op- en aanmerkingen
dienen uiterlijk 12 mei ’17 bij het bestuur binnen te zijn per e-mail.
http://www.dart-vereniging-woensdrecht.nl/huisregels/
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ZOMERTOERNOOI 2017
Dit jaar starten we ons jaarlijkse zomertoernooi op
woensdag 24 mei 2017. Om de twee weken spelen
we eerst een poulefase met 1 leg 501, 1 leg tac-tics
en 1 leg 301 (dubbel in dubbel uit). De knock-out
fase bestaat uit best of 5 legs, 501. Iedere avond
heeft dezelfde spelopzet. Iedere avond kunnen
punten verdient worden voor het eindklassement.
Ook hebben we iedere avond een Mistery Jackpot
en met de finale dag hebben we een grote Mistery
Jackpot. De precieze uitleg kun je vinden op onze
website en/ of op facebook.
http://www.dart-verenigingwoensdrecht.nl/zomertoernooi-2017/
Dit jaar vragen we een bijdrage van € 3,- per
avond of € 25,- voor het complete toernooi.
Opgeven voor de BBQ voor 3 september ’17.

TRAININGSAVONDEN
Tussen de weken van het zomertoernooi houden we op woensdagavond vrije
trainingsavonden. Met de avond van het zomertoernooi zal geïnformeerd worden of
er animo is voor de week erna en of er plaats is bij De Boulevard. Via Facebook zal er
nog melding gemaakt worden van de trainingsavonden. De trainingsavonden vallen
in de weken: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 en 36. In week 20 is het tevens de Algemene
Leden Vergadering en in week 36 kunnen de mappen worden opgehaald.
INSCHRIJVING RDF 2017-2018
De inschrijving bij de RDF voor volgend seizoen wordt verricht door het bestuur! Deze
controleert of de contributie van de leden binnen is en of de benodigde formulieren
(nieuwe leden) binnen zijn. Pas daarna wordt men ingeschreven voor volgend
seizoen. Binnenkort zal men via teambeheer het team voor volgend seizoen in
kunnen schrijven, maar dit wordt dus gedaan door het bestuur van DVW.
Aan het begin van het seizoen kunnen de mappen opgehaald worden bij de RDF;
ook dit wordt verzorgd door het bestuur, dat tevens gelijk een schema opstelt voor
alle teams en De Boulevard. De captains dienen hun map op woensdag 6
september of zondag 10 september ’17 op te halen in De Boulevard.
OVERIGE:
Teamfoto’s; Voor het nieuwe seizoen willen we graag van elk team een nieuwe
teamfoto. Ook al is je team niet compleet neem toch even een foto en stuur deze
door!
Borden; Voor het nieuwe seizoen zal voor ieder team een nieuwe dartbord worden
aangeschaft, dit zal de Winmau Blade 5 worden. De oude competitieborden zullen
dan als trainingsborden gebruikt gaan worden. We willen jullie weer vragen om de
borden enkel alleen tijdens de competitie te gebruiken en regelmatig te draaien.
Ook dienen de stiften en de doekjes, net als de borden opgeruimd en in de kist
opgeslagen te worden. We treffen regelmatig nog stiften en doekjes aan die niet
opgeruimd zijn, en zelfs af en toe nog een dartbord wat niet is opgeruimd!
Blouses; we zien regelmatig dat de blouses niet gedragen worden met de
competitie. Het was een dure aanschaf dus we vragen jullie deze te dragen en de
vereniging te promoten door middel van je blouse!
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Agenda
10-05-’17
10-05-’17
17-05-’17
24-05-‘17
31-05-’17
07-06-’17
14-06-’17
21-06-’17
23-06-’17
28-06-’17
05-07-’17
12-07-’17
19-07-’17
26-07-’17
02-08-’17
09-08-’17
16-08-’17
23-08-’17
30-08-’17
06-09-’17
10-09-’17
08-10-’17
19-11-’17
14-01-’18
11-03-’18

Clubkampioenschappen
Blouses passen
Algemene Leden Vergadering
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Feestavond RDF
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Trainingsavond
Zomertoernooi 2017
Vrije training en mappen ophalen
Zomertoernooi 2017
Open Boulevard 2017
Koppeltoernooi 2017
Nieuwjaarstoernooi + ALV
Open Woensdrecht 2018
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19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
12.30 uur
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