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Nieuwsbrief oktober 2019. 

 

Dinsdag 5 november Algemene Ledenvergadering! 
Stel de vraag die je altijd al had willen stellen of luister naar de plannen 
voor de trainingen en het jubileumjaar. Hoe staan we er financieel 
voor?  
Laat je betrokkenheid zien bij jouw vereniging of die van je kind(eren).  
Dinsdag 5 november, 20.00 uur.   
Wijkgebouw De Boerhoorn, Brandemaat 5, Meppel. 

 
 
Rabobank Club Support Actie. 

De ClubSuppurt actie van de Rabobank heeft ons een mooi bedrag 
opgeleverd: € 525,73.  
Dank aan de stemmers en uiteraard de Rabobank.  
Volgend jaar gaan we weer meedoen.  

 
 
 

 

 
 
Zie via onze website de wedstrijdschema’s en uitslagen van de competities 2019/2020. 
Klik hier voor de jeugd teams en hier voor het  senioren bonds-team.  
NIEUW: ook voor het senioren DUC team is nu een site beschikbaar, zie: www.dorpencompetitie.jouwweb.nl 

Geslaagd herfst-toernooi, jeugd samen met senioren. 
In aanloop van ons jubileumjaar organiseerde de Jeugdcommissie samen met de trainers in de 
herfstvakantie een zeer geslaagd toernooi voor de jeugd én senioren. 
Jeugdspelers werden gekoppeld aan de seniorenspelers en dat leverde verrassend mooie 
wedstrijden op. Met een lekkere versnapering in de pauze  en leuke prijsje voor de “winnaars” 
een gezellige clubavond. Een nieuwe traditie lijkt geboren? 
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Jubileum. 
 

 
                               Opgeven kan op een training. 
 

Reserveer zaterdag 18 april 2020 voor de reünie.  
Ken je oud leden, breng ze dan op de hoogte.  
Inschrijven kan binnenkort via een speciaal mailadres.  
Houd de website in de gaten voor alle informatie. 
Op 18 april is ook de feestavond voor alle huidige leden met partner.  
 
 
Aanmeldingen: 
Luna Erkemij 
 
Het bestuur. 
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