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Dit is de laatste nieuwsbrief als vereniging. In de leden vergadering
van april hebben wij besloten om per 1 januari 2019 over te gaan
naar een stichtings vorm.
Dit betekent dat u geen contributie meer hoeft over te maken of
dat het wordt opgehaald.
U kunt wel VRIEND van DWK ZUTPHEN worden. De minimale
bijdrage is dan € 10.00.
De afdelingen en commissies moeten nu hun eigen contributie
bepalen, innen en administreren. Als lid van een afdeling bent u
automatisch vriend van DWK ZUTPHEN.
DWK ZUTPHEN blijft lid van de koepel NUSO en laat daar de
verzekeringen en afdracht Buma Stemra regelen.
Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen, wij streven naar een
bestuur van zeven personen waarvan er minimaal twee zitting
hebben in een afdeling.
Een afdeling heeft een eigen bestuur en is zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor haar activiteiten.
Een commissie valt onder directe verantwoordelijkheid van het
bestuur.
In maart komen de afdelingen bij elkaar en kiezen 2 personen uit
hun midden als lid van het stichtingbestuur. Hierna zal er een
rooster van aftreden gemaakt worden.
Ook wordt in deze vergadering een kascontrolecommissie gekozen
worden van twee personen, er is vastgelegd dat deze twee
personen het bestuur op financieel beleid controleren en hun fiat
geven.
Eind september is er een overleg tussen het bestuur en een
afvaardiging van afdelingen en commissies.
Financieel staan we er goed voor, het rendement op de
Zonnepanelen betaald zich goed uit.
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Het gaat goed met DWK ZUTPHEN, het gebruik van onze zalen door externe huurders
is bijna maximaal.
Naast vergaderen door huurders worden er ook veel cursussen bij ons gegeven en
muziek gemaakt. Het Gilde is een hele grote vaste huurder.
Onze eigen afdelingen kunnen ook wel nieuwe deelnemers gebruiken.
Het schieten gaat in januari verhuizen van de maandag naar de dinsdag, er ontstaat
dan een situatie waar, eenmaal per tweeweken het kaarten en schieten tegelijk zal
plaatsvinden.
Het kaarten is meestal met zes tafels en er zijn een aantal vaste invallers.
Schieten kent jammer genoeg nog maar vijf deelnemers (sters)
De maandagochtend Soos gaat over het algemeen altijd door ook in de vakantie’s.
Toneelgroep ZET komt op woensdagavond bij elkaar voor volwassenen.
Klootschieten is eemaal per maand op zondagmiddag 13.00 uur, kunnen ook nieuwe
deelnemers(sters) gebruiken. Verzamelen bij DWK daarna gezamenlijk naar het
parcours in Gorssel.
We hebben twee dart teams die in de competitie, niet onverdienstelijk, meespelen.
Eenmaal per maand, meestal de eerste zondag van de maand, is er open dart tournooi.
Het inschrijfgeld wordt omgezet in prijzengeld, niet leden betalen een euro meer. Eind
van het seisoen wordt afgesloten met een barbecue.
Onze commissie’s zijn:
De maandagochtend Soos komt alle maandagochtenden bij elkaar ook in de vakantie.
Bij DWK aan tafel is op de eerste en derde donderdag van de maand.
We serveren een drie gangen menu met koffie of thee na voor € 6.75 leden
€ 5.75.
De Bingo groeporganiseert achtmaal per jaar een bingo avond. Een grote sponsor is de
COOP Weg naar Laren. Het netto overschot gaat naar sponsoring van
kinderactiviteiten. Dit jaar de activiteiten in het voorjaar bij NOORDVEEN en de deze
maand zeer succesvol gehouden PIETEN DISCO voor kinderen tot en met basisschool.
Eenmaal per maand is er de Jamsessie, samen muziekmaken en luisteren. Je familie
laten horen wat je zelf kan en met anderen. Er is een werkgroep om te kijken of we tot
een regelmatige POP podium kunnen komen, tweemaal per maand op vrijdagavond.
We gaan op zoek naar de mogelijkheid van Kindertoneel of musical op de woensdag
voorafgaand aan het toneel voor volwassenen. Heeft u intresse meld u dan aan.
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Agenda 2018 - 2019
December:
2
darten
7
darten dwk 1, dwk 2
9
jam sessie
11
kerstkaarten
16
klootschieten
22
kerstbingo

Februari:
5
10
15
17
19
23
24

kaarten
darttoernooi
darten dwk 1, dwk 2
jam sessie
kaarten
bingo
klootschieten

Maart:
3
5
15
19
22
24
30
31

darttoernooi
kaarten
darten dwk 2
kaarten
darten dwk 1
jam sessie
bingo
klootschieten

2019
Januari:
6
8
18
20
22
25
26
27

darttoernooi
kaarten
darten dwk 1
jam sessie
kaarten
darten dwk 2
bingo
klootschieten

Elke vrijdag avond vrije inloop
Om te biljarten of te darten
Elke 1ste en 3de donderdag
van de maand DWK aan tafel

April:
2
5
7
12
14
16
20
28

kaarten
darten dwk 2
darttoernooi
darten dwk 1
jam sessie
paaskaarten
paasbingo
klootschieten

Mei:
3
7
10
12
17
19
25
26

darten dwk 2
slotavond kaarten
darten dwk 1
darttoernooi
darten dwk2
jam sessie
bingo
klootschieten

Juni:
2
16
25
30

darttoernooi
jam sessie
bingo
klootschieten

Elke maandag morgen MoSoos
Elke maandag avond Schieten
Elke woensdag avond Toneel

Informatie onderafdelingen:

OOK VOOR SPELVERHUUR NAAR D.W.K.
met o.a.diverse spelen voor

Bingo info@dwkzutphen.nl
Bij DWK aan tafel  06 4118 8323

kinderpartijtje's
oud hollandse spelen

Darten  06 3056 6640
Kaarten  522480
Klootschieten  524637
MoSoos info@dwkzutphen.nl
Stage Noordveen  511803

Spelverhuur heeft een eigen
telefoonnummer en mailadres

Schieten  515023
spelverhuur@dwkzutphen.nl
Toneel  470746

tel. 06 4642 1373

Bestuur en vrijwilligers
van DWK Zutphen
Wensen u en uw huisgenoten
Prettige feestdagen en
een voorspoedig
en gezond 2019 toe

