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Het was een spannende periode voor
ons. Alle voorbereidingen voor de start
van onze eerste dartcompetitie, de
gegevens opnemen in de database, het
maken van een competitie indeling, de
uitreiking van alle competitie papieren en
daarna de start van de competitie.
De start werd door alle teams als zeer
gezellig en zeer geslaagd ervaren en het
gaf ons een voldaan gevoel dat wij naar
ieders tevredenheid alle verwachtingen
konden waarmaken : een volwaardige
dartcompetitie alleen maar binnen de
gemeente Enschede. Vanaf het begin
hadden wij hier het volste vertrouwen in
en wij hebben het waar gemaakt.
Er waren een paar kleine probleempjes
met locatie-wijzigingen die kort voor de
start van de competitie nog doorgevoerd
moesten worden, maar in goed overleg
en goede samenwerking (Hoogeland en
Stevenfenne nogmaals bedankt), konden
we deze probleempjes soepel oplossen.
Ons teambeheer (het simpel en
doeltreffend kunnen inloggen en invullen
van de wedstrijdformulieren) wordt ook
als zeer prettig ervaren en dat was ook
onze opzet : houd het simpel.
Net als de overzichtelijkheid van onze
website. Dank allen voor de
complimenten, die mede bestemd zijn
voor Lesley Pool (Pool Design).
Onze dartcompetitie binnen de
gemeente Enschede telt op dit moment
24 deelnemende teams en wij hebben
159 leden. Iets minder dan gehoopt,
maar toch een mooi begin, vinden wij.
Jammer dat de 2 teams die kort voor de
start nog interesse in de VEDC toonden,
zich uiteindelijk niet hebben
ingeschreven.

Ook jammer dat wij na de start van de
competitie nog een aanmelding kregen.
Helaas was het inschrijven van dit team
toch lastiger dan aanvankelijk werd
gedacht, dus hebben we dit team in de
“wachtkamer” moeten plaatsen.
Deze wachtkamer kan overigens ook
nog met nieuwe, geïnteresseerde teams
gevuld worden. Als er in januari
voldoende teams zijn, overwegen wij
om een halve competitie op te starten.
Dus vernemen jullie nog van een team
dat zij interesse hebben om bij de VEDC
te gaan darten, laat dat team dan zo
snel mogelijk contact met ons opnemen.
Nieuwe leden zijn welkom tot 6 weken
voor het einde van het seizoen.
Op dit moment zijn wij bezig met de
voorbereidingen voor de ALV, maar wij
hebben hiervoor nog geen datum
geprikt. De ALV zal hoogstwaarschijnlijk
medio november plaatsvinden. Wij
zullen de captains informeren zodra de
datum bekend is en uiteraard zullen wij
dit ook aangeven op onze website en de
andere social media waar de VEDC te
vinden is.
Ter informatie willen wij nog even
aangeven, dat als er dartactiviteiten zijn
bij jullie locaties, dit aan ons gemeld kan
worden, zodat wij dit opnemen bij de
activiteiten op onze website, alsmede in
de agenda’s van onze hyves- en
facebookpagina en wellicht ook in de
eerstvolgende nieuwsbrief.
Ook zouden wij het op prijs stellen, als
leden hun ervaringen melden of
verslagen van wedstrijden, zodat wij dit
in de nieuwsbrief kunnen plaatsen.
De volgende nieuwsbrief zal medio
december verschijnen. Gewoon mailen.

sponsoren

Jouw bedrijf ook sponsor
van de zomercompetitie ?
info@vedc-darts.nl

www.vedc-darts.nl
info@vedc-darts.nl
volg ons ook op
hyves, facebook en twitter

Allen veel succes en plezier gewenst bij
de komende wedstrijden van de VEDC
dartcompetitie.

AGENDA ACTIVITEITEN
15-10
16-10
04-11
02-12

Boswinkel koppeltoernooi
Boswinkel single toernooi
Darttoernooitje De Brouwerij
Darttoernooitje De Brouwerij
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