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 NIEUWSBRIEF  12-09-2020 
Door Covid 19 hebben wij onze Algemene ledenvergadering in het voorjaar moeten annuleren. Om 

toch de ledenvergadering op een verantwoorde wijze te kunnen houden, hebben wij besloten deze 

in de buitenlucht te houden. Dit op het gazon achter het zwembad te Doesburg op donderdag 17 

september aanvang om 19.45 uur. Inloop en aanwezigheidsregistratie is mogelijk vanaf 19.15 uur.   

Er staan 40 stoelen klaar, maar het is raadzaam om zelf een stoel mee te nemen en warme kleding 

omdat het  nu sneller afkoelt. Voor deze keer maken we gebruik van de achteringang van het 

zwembad bij de poort op het veld.  

Onder dit document staat de link naar de stukken. Tijdens de vergadering kan je gebruik maken van 

je eigen mobiele telefoon of laptop om mee te lezen met de stukken. Lees echter vooraf de 

informatie thuis goed door noteer vooraf eventuele opmerkingen/vragen.   

Door de Corona hebben wij de geplande activiteiten moeten annuleren. Een direct gevolg hiervan is 

dat we de beoogde gelden niet hebben kunnen realiseren welke we hiermee hadden kunnen 

binnenhalen. Ook de inspanningen om nieuwe leden te winnen hebben we moeten staken. Gelukkig 

zijn alle bestaande leden loyaal gebleven en is ons ledental niet teruggelopen. Ter compensatie 

hebben wij besloten dat zodra het weer kon,  jullie de mogelijkheid te geven om tijdens het 

zomerreces, toch te kunnen trainen. Hiervan is door velen van jullie gebruik gemaakt. Door een 

eenmalige steunaanvraag bij de overheid welke onder voorbehoud is gehonoreerd, zullen we als 

DWV dit jaar conform de verwachting met klein verlies van ons eigen vermogen eindigen. 

Heel anders en minder rooskleurig ziet de financiële situatie eruit voor 2021. Hier moet echt iets  

gebeuren omdat we anders in rap tempo richting een financiële catastrofe gaan. Om die reden zal 

ook in de Algemene ledenvergadering  door het bestuur een voorstel worden gedaan om tot 

verhoging van de contributie over te gaan. Naast deze vervelende maar noodzakelijke maatregel 

zullen we moeten zorgen dat we ook meer andere inkomsten genereren. Ook hiervoor doen we een 

beroep op jullie allemaal om o.a. bestedingen indien mogelijk zoveel mogelijk te doen bij onze 

adverteerders en sponsoren. Ook moeten we met zijn allen de verantwoording nemen om onze 

sociale c.q. overige netwerken te gebruiken om potentiële adverteerders of sponsoren te winnen 

voor DWV. Alleen dan zijn we als vereniging in staat om voor elk lid voldoende badwater te huren om 

de sport naar behoren te kunnen uitoefenen. 

Zoals we wel vaker gezegd: “DWV zijn we samen” en daar moet een ieder zich van bewust zijn en zijn 

steentje aan bijdragen. Vele kleine steentjes maken een berg. 

Hopelijk zien we jullie in grote getale op de algemene ledenvergadering en kunnen we daar ook de 

ontbrekende plaatsen invullen in de verschillende commissies. Want al doe je klein beetje; ook dat 

helpt en hiermee steun je de vrijwilligers binnen DWV, die al zeer veel taken op hun schouders 

hebben. Enne, voel je je niet lekker: BLIJF THUIS. Kom je wel: hou je aan de Richtlijnen Covid! 

Het Bestuur. 

Downloaden van de jaarstukken kan door deze onderstaande link hieronder aan te klikken. 

                   https://www.dwv-doesburg.nl/algemeen/jaarvergadering-2020/    
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