
Er wordt weer getraind 

 
Vanaf deze week gaan onze jeugdleden weer 

trainen en we hopen maar dat dit ook volgende 

week nog zal kunnen. We zitten nu in een lock-

down, maar het kan zomaar zo zijn dat we ook in 

Nederland te maken gaan krijgen met een 

avondklok. 

Dit laatste is gelukkig nog lang niet zeker en het 

is ook de vraag hoe laat dit dan in zal gaan. 

Volgens de media zou dit om 20:00 uur kunnen 

zijn en als dit zo is dan zal het lastig worden om 

door de week nog het veld op te gaan. 

Het blijven dus spannende tijden en we houden 

met elkaar de berichten in de media goed in de 

gaten. - 

 

 

Deze week op bezoek bij Stanley Booij 

 
Veertig jaar lid van onze mooie vereniging, het is ook Stanley Booij gelukt. 

 

    Stanley Booij    
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Het laatste nieuws in één overzicht!  
 

Natuurlijk gebeurt er veel meer bij Dubbeldam dan wij in de Dubbeldammer kunnen opnemen. 

Voor het laatste nieuws en alle verslagen kunt u altijd kijken op: het laatste nieuws  

 

Gegevens doorgeven 

en opgeven als  

vrijwilliger 

 
Veel leden hebben in de afgelopen weken 

een mail ontvangen met het verzoek om de 

door ons geregistreerde gegevens te con-

troleren. We hebben veel reacties ontvan-

gen en bij meer dan 100 leden bleek het 

adres, mailadres of 06-nummer aangepast 

te moeten worden. 

Van veel andere leden hebben we geen 

bericht teruggekregen, mede omdat onze 

mail wellicht in de spam is terechtgeko-

men. Ook hebben we van een groot aantal 

leden gewoonweg het mailadres niet in ons 

bezit. 

Vanaf nu is het mogelijk om wijzigingen aan 

ons door te geven via de website, dit kan 

heel eenvoudig door op onderstaande link 

te klikken. Op de site is deze pagina te 

vinden onder het kopje Lidmaatschap – 

Wijziging doorgeven. 

Dit staat vlak onder de keuze Vrijwilliger 

worden. Mocht u onze vereniging op welke 

manier dan ook willen helpen, dan kunt u 

zich gewoon hier aanmelden.  

 

 

 

Doorgeven wijzigingen 

 

 
Aanmelden als vrijwilliger 

 

https://www.vvdubbeldam.nl/de-jubilaris-thuis-stanley-booij
http://www.kloens.nl/
https://www.vvdubbeldam.nl/nieuws-2/
https://www.vvdubbeldam.nl/wijziging-doorgeven
https://www.vvdubbeldam.nl/vrijwilliger-worden

