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Nieuwsbrief      22-05-22 

 

Algemene Ledenvergadering 2 juni 

Jaarvergadering DWV donderdag 2 juni, inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 

Locatie: Stadsbierhuys de Waag.  

De jaarverslagen te downloaden  

 Jaarverslag 

 Financieel 

 Prognose 

 

Ook via de Website te benaderen: Algemeen-Jaarvergadering 2022. 

  

Seizoensafsluiting D.W.V. 18 juni  

Op zaterdag 18 juni vieren we dus de seizoensafsluiting voordat we de zomervakantie induiken. 

Hopelijk komen er veel D.W.V.-ers een leuke middag met z’n allen vieren. 

Vanaf 3 uur is iedereen welkom voor een uurtje zwemmen, Chinees Buffet en muziek. 

Kosten per persoon € 10,- inclusief 3 consumpties van de vereniging. Contant te voldoen bij binnenkomst op 18 

juni. 1 introducé meenemen is toegestaan en hij/zij mag ook vrij zwemmen.    

Opgave voor dit feest is nodig om het aantal eters te noteren, zodat mevrouw Ping van “de Chinees van 

Doesburg” weet waar ze aan toe is.  

Dit kan uitsluitend per mailbericht naar Hans de Groot, jdegroot0319@telfort.nl  

Uiterlijke datum van opgave is 12 juni. Tot nu toe zijn er slechts 20 aanmeldingen ontvangen. Ouders van 

kinderen ook van harte welkom! 
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Beste leden, 

Iets voor een ander betekenen, wordt jij daar ook zo blij van? 

D.W.V. doet daarom mee aan Doesburg Vitaal, een nieuw initiatief in onze stad. 

Ze willen Doesburgers of leden van Doesburgse verenigingen letterlijk in beweging brengen en hen hiervoor 

belonen.  

De beloning voor iemand met een kleine portemonnee die zich aanmeldt zijn vouchers van lokale ondernemers 

zoals de keurslager, de bakker, speeltuin, zwembad enz. Ze kunnen dan gratis shoppen, een keer zwemmen, 

maar ook sparen voor hun droomcadeau. Dit kan zijn een keer gratis naar de kapper, bowlen met het gezin of 

een gratis massage. 

Ben je financieel gezond, dan kom je voor een ander in beweging. Je helpt meesparen voor een droomcadeau 

van iemand met een kleine portemonnee. En je maakt iedere maand kans om zelf iets te winnen van een lokale 

ondernemer. HOE LEUK IS DAT! 

Het werkt met een app die je op je smartphone installeert. Je koppelt een stappenteller en de rest gaat vanzelf. 

Het installeren is een fluitje van een cent. Door te wandelen, rennen en fietsen spaar je fitcoins. Binnen de 

vereniging houden de trainers ook bij hoeveel fitcoins je met de zwemtrainingen bij elkaar spaart. 

De fitcoins kan je dan in dezelfde app uitgeven voor een beloning of doneren aan iemand anders. 

Deelname is voor onze leden gratis, we hebben hier een drietal sponsoren voor gevonden.   

Meld je aan en help Doesburg en omgeving nog vitaler te maken waarbij we een Hart voor Elkaar hebben. 

Ook niet Doesburgse leden kunnen uiteraard meedoen.  

In de Nieuwsbrief van 5 mei is verzocht om je op te geven We draaien het nu om, omdat D.W.V.-ers vaak traag 

op verzoeken reageren: mocht je geen interesse hebben of uit andere (privacy) overwegingen hier geen 

belangstelling voor hebben laat het mij even weten voor 29 mei a.s.  

Hierna stuur ik de mailadressen door naar de organisatoren die per mail contact met je opnemen over hoe dit 

fitplan te realiseren.  

Dus geen belangstelling voor de Fitcoinactie, mail naar: dwv.secretaris@gmail.com 

 

 

Hanzefeest 11 juni  

Op 11 juni wordt eindelijk weer eens na 3 jaar (!) een Hanzefeest gehouden in de binnenstad.  

D.W.V. speelt hier ook een rol in, en vanuit het Hanzebestuur wordt er een bijdrage gegeven aan onze 

vereniging. We zoeken nog vrijwilligers voor de opbouw van een podium bij de Waag op vrijdagmiddag en 

zaterdagavond. Er is zeker iets te drinken vooraf en naderhand.  

Laat het Henkjan even weten en steun hierbij onze vereniging. 

Ook hiervoor waren er slechts enkele reacties binnengekomen, stoere kerels en dames dus gewenst. Mail naar 

ketshenkjan@gmail.com als je wilt helpen.  
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