Aan de leden van Dartclub Zuuk

1-9-2022

Nieuwe dartseizoen 2022-2023:
Het is weer zover, het nieuwe seizoen komt er, na een heerlijke warme zomervakantie, weer
aan. We kunnen de Zuukerschool blijven gebruiken om te darten. Als er nog darters zijn die
willen stoppen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Bertus Logtenberg (voor de A-klasse)
op tel. 0651 848 874, of aan Alfons Gerritsen (voor de B-klasse) op tel. 0646 925 727. 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 6e 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 jaren. 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 binnenkort op de website.
De speelavonden zijn (avonden beginnen om 19:30 uur):
15 en 29 september 2022
13 en 27 oktober 2022
10 en 24 november 2022
8 december 2022 (dit jaar is de laatste avond op donderdag)
(datums 2023 volgen later)
De contributie bedraagt € 20,00 voor het seizoen 2022-2023 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, vóór woensdag
18:00 uur ’s avonds. Op woensdagavond wordt namelijk de indeling voor de
donderdagavond gemaakt.
Indeling A Klasse
Bertus Logtenberg

Telefoon

0651 848 874

Indeling B Klasse
Alfons Gerritsen

Telefoon

0646 925 727

PR - Contributie - schema opbouw dartbanen - contactpersoon
Bert Jonker
Telefoon
0621 640 088
Uitslagen, standen,foto’s en laatste nieuws
Kijk hiervoor op www.dartclubzuuk.nl
Volg Dartclub Zuuk ook op Facebook
E-mail: dartclubzuuk@hotmail.com

