Nieuwsbrief D.V.W.
Juli -Augustus 2013

Beste leden van D.V.W.
Hierbij zenden wij jullie voor het eerst een (digitale) nieuwsbrief. Hierin 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.
Nieuw lid
We hebben een nieuw lid bij! Kevin Somers zal ons in het seizoen van
2013-2014 komen versterken. Kevin wordt ingedeeld in D.V.W 1, het
team van Brian Dignum. Kevin is 27 jaar en komt uit Putte. Kevin is via
Brian bij DVW terecht gekomen. Totaal hebben we nu 18 leden,
3 teams van ieder 6 leden. Wij wensen Kevin veel plezier en succes bij
Dart Vereniging Woensdrecht.
Zomertoernooi 2013
Inmiddels is ons zomertoernooi van start gegaan. Dit jaar met een
compleet nieuwe opzet. I.v.m. de opkomst is het een single
toernooi geworden. De afsluiting van dit zomertoernooi is verzet
naar zondag 15 september om 13.30 uur. Voor de afsluiting moet
men minimaal 5 avonden (van de 8) hebben mee gegooid.
Indien je niet aan de vijf avonden komt kan er voor een bijdrage
per gemiste avond toch meegedaan worden aan de afsluiting met BBQ. Partners
kunnen ook mee-eten met de afsluiting tegen een eigen bijdrage. Wij hopen op nog
meer deelnemers van jullie zijde. Bijdrage per avond bedraagt € 2,- pp.
Aan het eind zullen we het zomertoernooi evalueren.
Inmiddels is de stand in het toernooi als volgt:
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Feestavond:
De jaarlijkse feestavond is gepland op zaterdag 5 oktober 2013 en vastgelegd bij De
Boulevard. Inmiddels zijn we tijdens de trainingsavonden en het zomertoernooi met
de aanwezige leden aan het brainstormen geweest over de feestavond.
Het idee om te gaan bowlen is hier naar boven gekomen. Het idee is om aan het
einde van de middag te gaan bowlen en s’
avonds te eten bij De Boulevard. Na het eten
kunnen we samen nog een potje darten. De
mensen die liever niet gaan bowlen kunnen
ook alleen s’ avonds mee doen met de
feestavond. Daarom willen we bij jullie
informeren of er voor het bowlen animo is en
hoeveel banen we dan moeten reserveren.
Afhankelijk hiervan kunnen we de kosten
bepalen. Gaarne zo spoedig mogelijk
aangeven of je 5 oktober komt, met of zonder
partner en wel of niet bowlen.
Blouses
Met dank aan Wesley kunnen we tegen een zeer aantrekkelijke
prijs shirts van Master Darts bestellen. We betalen dan € 15,- excl.
btw per shirt (€18,15 incl. btw). Dit is exclusief eventuele
bedrukking. De meeste dart shirts kosten tussen de € 30 en € 40,exclusief bedrukking. Deze shirts zijn zwart met wit en hebben
een gekleurde bies aan de mouwen en tussen het zwart en het
wit. Er kan gekozen worden uit de kleuren blauwe bies, rode
bies, oranje bies en groene bies. De shirts zijn verkrijgbaar in de
maten S t/m 5XL. Let op; deze shirts hebben een paar knoopjes
aan de bovenzijde, het zijn geen blouses. We merken dat bij een
aantal van de huidige blouses nu de belettering aan het
vervagen is. Om dit in de toekomst te voorkomen kunnen we de
shirts laten borduren in plaats van bedrukken. We stellen voor om
geen sponsering meer op de shirts te zetten maar alleen ons
eigen logo. We zullen proberen of we een proefmodel kunnen
bestellen om aan jullie voor te leggen. In verband met de kosten
zullen we een eigen bijdrage per blouse vragen. Het is dan
bijvoorbeeld ook mogelijk om je (bij-)naam op het shirt te laten
borduren. Graag verneemt het bestuur jullie reactie op dit
voorstel, aan de hand hiervan kunnen we een definitief
(financieel) voorstel uitwerken en aan jullie presenteren.
Logo
Nu we toch met ons “image” bezig zijn kunnen we misschien gelijk eens kritisch naar
ons logo kijken. Het huidige logo is destijds over genomen van de Roosendaalse
Darts Federatie. Misschien wordt het tijd voor ons eigen logo?! Een voorstel is om de
groen / zwart / witte shirts van Master Darts te nemen en de groene slinger van het
logo van Gemeente Woensdrecht in het nieuwe logo te verwerken. Ideeën,
suggesties of voorstellen zijn van harte welkom.
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Verjaardagen
De komende twee maanden vieren de volgende leden hun
verjaardag:
30 juli
Wesley Hendrick
wordt 27 jaar
13 augustus Fabiënne De Windt
wordt 33 jaar
21 augustus Pascal Boogaard
wordt 32 jaar
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Trainen
Op woensdag 3 juli, 17 juli, 31 juli en woensdag 14 augustus kan er eventueel
getraind worden in De Boulevard. Aangezien dit in de vakantie valt is de opkomst
natuurlijk niet zeker.
Bestuursvergadering
Op woensdag 14 augustus ’13 zal de volgende bestuursvergadering zijn. Heb je nog
punten die behandeld moeten worden, draag deze dan op tijd aan, bij voorkeur
per mail voor 10 augustus.
Overige
De verlichting voor de dartsborden is aangepast. Er is een lichtkoof geplaatst met TLverlichting. Hierdoor hebben we geen schaduw werking op de borden. Tevens
hangt er binnenkort een dartskabinet in De
Boulevard met o.a. flights, shafts, protectors e.d.
De kast komt via De Biljartboetiek en 10% van de
opbrengst gaat naar de clubkas. Thankx Erik!

Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en hopen wij
jullie te zien op het zomertoernooi of op de trainingsavonden!

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht

Juli- Augustus

3 van 3

