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Beste dartvrienden,
Het initiatief voor een hernieuwde start van de nieuwsbrief is een geweldig idee van de betreffende
mensen gezien het 1e nummer. Bij het zien daarvan heb ik André meteen gebeld, mijn bewondering
uitgesproken en meteen bij het volgende nummer mijn medewerking aangeboden door er een stukje
in te schrijven.
Het eerste is jullie allen een goed, gezond, leuk en sportief 2014 toe te wensen.
Het sportieve laat volgens mij nog wel wat te wensen over, ofschoon ik soms niet altijd weet waar dat
vandaan komt. Wij hebben met ons allen een vereniging opgebouwd met meer dan 180 leden.
Dat betekent niet dat we met 180 mensen vrienden zijn, maar wel dat we met ons allen hetzelfde
willen en dat is een leuke avond darten.
De één is daar fanatieker in dan een ander, maar als je boven aan mee draait is de insteek van
winnen meer aanwezig dan wanneer je in de middenmoot of onderaan staat.
Zoals in elke sport is het eenzaam in de top maar daar hoeft het bij ons niet minder gezellig van te
worden. Ik vraag U allen iets meer begrip op te brengen voor elkaar.
Wij (het bestuur) doen alles met plezier op vrijwillige basis en dat er af en toe problemen zijn die
opgelost moeten worden is ons ook bekend anders zitten wij op een verkeerde stoel.
Maar wat ik de 180 leden vraag is eenvoud en begrip naar elkaar, en als dat lukt hebben wij allen
bereikt wat ik jullie in 2014 wens; EEN FIJN EN SPORTIEF JAAR
Theo van Baal
Van harte beterschap
Ons bestuurslid Rene ten Wolde heeft onlangs voor een operatie in het
ziekenhuis gelegen.
Wij wensen hem beterschap en een goed herstel.
Spelerspassen
Zoals in een eerdere e-mail reeds aangegeven is, kunnen er momenteel geen nieuwe spelerspassen
gemaakt worden. Het bedrijf dat deze service voor ons verzorgde, moest hiermee stoppen;
de eigenaar is bij een ernstig auto ongeluk betrokken geweest en kan zijn werkzaamheden nog maar
gedeeltelijk uitvoeren.
Wij zijn inmiddels naarstig op zoek naar een nieuwe leverancier van de spelerspassen. Het gaat met
name om het printen van de persoonsgegevens en pasfoto op de nog bij ons aanwezige voorraad
spelerspassen. Als jullie een bedrijf weten die dit kan verzorgen, dan houden wij ons voor deze tip(s)
aanbevolen. Tot het moment dat er nieuwe spelerspassen gemaakt kunnen worden, geldt het
voorlopige bewijs van inschrijving dat bij elk nieuw lid verstrekt wordt.

Gewoon indrukwekkend!
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Zijn er nog teams die spelers nodig hebben?
Na het WK succes van Michael van Gerwen zijn er bij de VEDC
een aantal verzoeken om informatie binnen gekomen: mensen
die al eens gedart hebben en het opnieuw willen gaan doen,
maar ook mensen die willen beginnen met darten.
Een oproep van één van deze personen is op onze website
geplaatst. In elk geval heeft 1 speler inmiddels onderdak
gevonden bij een team.
Als er nog teams zijn die op dit moment (of wellicht volgend
seizoen) spelers nodig hebben, dan kunnen zij ook contact
opnemen met André Drenth.
De contributie voor nieuwe leden die nu worden aangemeld bedraagt € 7,50 voor de rest van dit
seizoen. Let wel op de einddatum voor inschrijving om dit seizoen nog te mogen spelen (zie
hieronder).
Laatste periode seizoen 2013-2014
Wij attenderen u er op, dat er in de laatste 6 speelweken van de competitie, geen nieuwe leden meer
worden toegevoegd aan teams. Ook is wisselen van team in die periode niet meer toegestaan.
Dit betekent, dat u de kans heeft om tot uiterlijk 9 maart 2014 nieuwe leden aan te melden die dan dit
seizoen nog speelgerechtigd zijn. Nieuwe leden na 9 maart 2014 zijn pas volgend seizoen
speelgerechtigd.
Indien een wedstrijd in de laatste 6 speelweken moet worden uitgesteld, dan dient deze wedstrijd
ingehaald te worden in dezelfde speelweek.
Een oproep aan de captains om nu alvast naar de bezetting van de teams in deze periode te kijken.
Een wedstrijd mag altijd éérder dan de opgegeven speeldatum gespeeld worden.
Eindfeest
De activiteitencommissie zal binnenkort informatie bekend maken over het eindfeest van dit seizoen.
Het is nog steeds mogelijk om zelf een stukje / opmerking / verhaal te schrijven in de nieuwsbrief of
(een) foto(‘s) te laten plaatsen. Graag zien we ook een bijdrage van de leden tegemoet.
TOERNOOIAGENDA
18 januari
14:00 uur
25 januari
13.00 uur
26 januari
17:00 uur
26 januari
13.30 uur

Darttoernooi Vosta
Twentec Darttoernooi (VOL)
Friends Open
Blind Koppeltoernooi PDC Enschede

