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Het bestuur van de V.E.D.C. wenst iedereen
hele fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief 2014

Beste mensen,
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In het eerste seizoen van de VEDC is er een aantal keren een nieuwsbrief
verschenen, maar door gebrek aan tijd is dit al een tijd niet gebeurd.
Met de komst van een nieuw actief bestuurslid (Reiny Hinnen) hebben wij de
nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen en zie hier het eerste resultaat.

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief maandelijks verschijnt. Wij zullen
actuele zaken steeds naar voren brengen.
Nieuwtjes, wetenswaardigheden en dergelijke die jullie aan ons sturen, zullen
wij ook graag plaatsen.
Daarnaast besteden we graag aandacht aan toernooien, onze sponsoren
enzovoort. Dus organiseert jouw locatie een darttoernooi, laat het ons dan
weten. En sponsoren .... die zijn altijd van harte welkom.
Namens de VEDC willen wij jullie fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en
een goed begin van 2014 toewensen.
Wij hopen dat 2014 in alle opzichten een gezond en succesvol jaar zal
worden.
Namens de VEDC,
André Drenth
(secretaris)
Nieuwe sponsor bekercompetitie.
Aan het einde van het lopende seizoen loopt het contract af met Axender.
Dit bedrijf heeft vanaf het begin van onze bekercompetitie gesponsord.
Met gepaste trots kunnen wij melden, dat wij voor de volgende 3 seizoen
alweer een nieuwe sponsor hiervoor gevonden hebben.
Het bedrijf De Dartpijl.nl zal de volgende 3 seizoenen de naamgever
hiervoor zijn.
Wij bedanken uiteraard Theo Koens hiervoor.

Gewoon indrukwekkend!

Nieuwsbrief V.E.D.C. Darts
De Vriendenloterij.
De Vriendenloterij zal bij de meesten onder ons wel bekend zijn. Bij deelname aan de
Vriendenloterij maak je kans op fantastische prijzen én je steunt met jouw deelname ook een
goed doel.
Hierbij kun je zelf een doel bepalen en dat doel kan ook de VEDC zijn. Deelname kost € 11,-- per
maand en de helft hiervan gaat rechtstreeks naar de kas van onze bond.
Zelf speel ik nu bijna 2 jaar mee en heb al 3 mooie prijzen gewonnen : kaartjes voor Holland Zingt
Hazes in de Ziggodome, kaartjes voor het concert van Nick & Simon in het Gelredome en een
cadeau naar keuze (ik heb voor het spel Machiavelli gekozen).
Wil jij ook kans maken op mooie prijzen én onze bond steunen, wordt dan lid van de
Vriendenloterij via de link op onze website.
André Drenth

WETEN JULLIE DAT:
-

dit de eerste nieuwsbrief in nieuwe vorm is

-

we hopen dat deze nieuwe opzet aan slaat en dat we veel respons krijgen

-

we graag leuke foto’s willen ontvangen en plaatsen

AGENDA Januari 2014
27 december
29 december
06 januari
18 januari
26 januari
26 januari

20:00 uur
17:00 uur
14:00 uur
13:00 uur
17:00 uur

Café Road House
Friends Open
Begin 2e helft competitie
Darttoernooi Vosta
PDC Enschede
Friends Open

