
��EUN DE �POR�
voor men�en me� een ver��andel���e en/of l�chamel���e beper��ng

en word l�d van de

!"�uppor�er� van VD� Dol-F��n""

VDS Dol-F	
n organ	seer� al r�	m 30 
aar spor�ac�	v	�e	�en voor mensen me� een l	chamel	
ke 
en/of vers�andel	
ke beperk	ng 	n Drach�en en oms�reken. B	
 de beoefen	ng van de 
versch	llende spor�en s�aa� he� recrea�	ef bez	g z	
n voorop wa� n	e� w	l zeggen da� we geen 
pres�a�	es leveren en n	e� deelnemen aan weds�r	
den. We proberen alles �	
dens he� 
spor�en normaal �e la�en verlopen en daar waar nod	g 	s passen we he� spor�en aan, aan de 
mogel	
kheden en onmogel	
kheden van onze spor�ers. Alle spor�ac�	v	�e	�en s�aan onder
le	d	ng van desk�nd	ge en ged	plomeerde �ra	ners en vele en�ho�s	as�e en be�rokken 
vr	
w	ll	gers.

Spor�s�	ch�	ng VDS Dol-F	
n 	s een begr	p geworden. In de wereld van mensen me� een 
l	chamel	
ke en/of vers�andel	
ke beperk	ng 	n Drach�en en omgev	ng 	s 'h�n( spor�cl�b n	e� 
meer weg �e denken. W	
, als bes���r en vr	
w	ll	gers, z	en he� dan ook als onze pl	ch� ons �e 
bl	
ven 	nze��en om de spor�ers een zo gevar	eerd mogel	
k spor�programma (zaalvoe�bal, 
f	�ness, gymnas�	ek, bowlen, zwemmen, wa�erbaske�bal, wandelen, schaa�sen en 
�do) aan 
�e b	eden. Me� �w b	
drage zorg� � ervoor da� w	
 de d	verse ac�	v	�e	�en �egen een 
be�aalbare con�r	b��	e k�nnen bl	
ven aanb	eden.

Wa� kr	
g� � ervoor �er�g? 
 één keer per 
aar, aan he� e	nde van he� spor�se	zoen, een gezell	ge slo�avond

(d	scoavond) me� alle spor�ers en vr	
w	ll	gers
 één keer per 
aar een spor�gerela�eerde �hema- of 	nforma�	eavond spec	f	ek bedoeld 

voor he� begele	den van mensen me� een beperk	ng
 één keer per 
aar, rond e	nd ok�ober, he� 
aarverslag van onze spor�s�	ch�	ng 
 vermeld	ng op de webs	�e www.spor�s�	ch�	ngvdsdolf	
n.nl van �w (bedr	
fs-)naam

(	nd	en geen bezwaar)
 �	�nod	g	ng voor versch	llende 
aarl	
kse spor�evenemen�en
 …….en na���rl	
k een b	
zonder dankbaar en spor�	ef gevoel!

V�l b	
gaand form�l	er 	n en s���r he� aan de ledenadm	n	s�ra�	e van Spor�s�	ch�	ng VDS Dol-
F	
n 
Ma	l: ch.bosh�yer@plane�.nl of per pos� naar L	
s�ers�raa� 92, 8917 EC �e Lee�warden.

Alvas� bedank� namens al onze spor�ers, 	ns�r�c�e�rs en vr	
w	ll	gers.



Ja, 	k s�e�n Spor�s�	ch�	ng VDS Dol-F	
n en word l	d van de !"�uppor�er� van VD� Dol-F��n"".

o Ik mach�	g h	erb	
 Spor�s�	ch�	ng VDS Dol-F	
n om, �o� wederopzegg	ng, 
aarl	
ks, aan he� e	nde 
van de maand me	, een bedrag van € ……………... (m	n	maal €35,- meer mag na���rl	
k) af �e 
schr	
ven van m	
n bankreken	ng.

o Ik mach�	g h	erb	
 Spor�s�	ch�	ng VDS Dol-F	
n om, �o� wederopzegg	ng, maandel	
ks een 
bedrag van € 3,00 af �e schr	
ven van m	
n bankreken	ng

Naam:

Adres:

Pos�code/woonplaa�s:

Ema	l:

Bankreken	ngn�mmer:

Da��m: 

Hand�eken	ng:

o Ik w	l wel naamsvermeld	ng op de webs	�e / 	n he� 
aarverslag 
o Ik w	l geen naamsvermeld	ng op de webs	�e / 	n he� 
aarverslag

Deze mach�	g	ng kan alleen schr	f�el	
k per ma	l of v	a de pos� 	nge�rokken worden.


