Leden Dartclub Zuuk

29-8-2018

Nieuwe dartseizoen 2018-2019:
Het is weer zover, het nieuwe seizoen komt er weer aan.
Laten we er weer een spannende strijd van maken. Als er
nog darters zijn die willen stoppen, geef dit dan zo snel
mogelijk door aan Bertus Logtenberg (voor de A-klasse) op
tel. 0657 807 239, of aan Jelke Lenstra (voor de B-klasse) op
tel. 0578 614 691. Bij deze heren kunnen jullie ook terecht
voor het opgeven van nieuwe leden. De minimum leeftijd
voor leden is 16 jaar. Bert Jonker is voor het derde
achtereenvolgende seizoen onze penningmeester.
Het is de bedoeling dat we het, wat betreft het opbouwen
en afbreken van de dartbanen, in het nieuwe seizoen op
dezelfde manier doen als in het afgelopen jaar. Er is weer
een schema gemaakt zodat iedereen op de avond zelf helpt
met het opbouwen en afbreken van de dartbanen, en
iedereen gedurende het seizoen één of twee keer aan de
beurt komt. De opbouw is ‘s avonds om 18:30 uur, en aan
het einde van de avond worden de banen ook weer
afgebroken. Als je op de avond dat je bent ingedeeld niet
kunt, is het gewenst dat je zelf voor een vervanger zorgt.
Het schema staat op de website.
De speelavonden zijn (avonden beginnen om 19:30 uur):
13 en 27 september 2018
11 en 25 oktober 2018
8 en 22 november 2018
6 en (vrijdag) 14 december 2018
(datums 2019 volgen later)

De contributie bedraagt € 20,00 voor het seizoen 2018-2019
en kan contant bij Bert Jonker worden betaald op de eerste
of tweede clubavond. Iedereen dient ook lid te zijn van de
buurtvereniging, dit kost € 2,50 per persoon per jaar, of per
gezin € 5,00.
Denk bij de speelavonden bij verhindering aan het
vroegtijdig afzeggen, graag in dezelfde week, vóór
woensdag 19:00 uur ’s avonds. Op woensdagavond wordt
namelijk de indeling voor de donderdagavond gemaakt.
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