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Nieuwsbrief NHD maart 2018 
 
 
 
Beste leden, 
 
Waar zal ik eens mee beginnen, was ik maar net zo creatief met schrijven als met 
driebanden spelen ha ha. 
 
Nieuwe leden / vertrokken leden 
 
De vereniging blijft groeien, er zijn weer een aantal mensen lid geworden van NHD. 
Mooi is, dat er een paar beginnende spelers bij zijn, zij hopen bij NHD hun niveau op te 
kunnen krikken. De nieuwe leden die hun kunsten op het groene laken vertonen zijn: 
 

 Ton van den Dries 

 Gerko Jan Doornbosch 

 Bert Meijers 

 Ernst Wijnands 

 Lammert Leinenga. 
 

De leden die hun lidmaatschap per 31 augustus 2018 hebben opgezegd zijn: 
 

 Danny Vermeulen 

 Henk Overmars  
             

Met Henk, lid vanaf het eerste uur, verliest NHD een uitstekende driebandenspeler. 
Henk heeft in het verleden voor NHD in de 1e divisie driebandencompetitie gespeeld. 
Ook heeft hij op de kleine tafel meerdere nationale titels in de driebanden extra klasse 
behaald. 
 
Vrijwilligersavond: 
 
Zaterdag 3 februari heeft het bestuur van NHD alle vrijwilligers van de vereniging 
uitgenodigd voor een gezellige  middag / avond als dank voor de inzet van het 
afgelopen jaar. 
Onder het genot van een bakje koffie met koek, een borrel en om 19:00 een uitstekende 
maaltijd, verzorgd door één van onze leden, hebben we met z’n allen een leuke middag/ 
avond gehad.  
Er was zelfs nog tijd genoeg om te biljarten… 
In de meegestuurde bijlage vinden jullie een verslag van één van onze vrijwilligers. 
Lijkt het jullie leuk om ook zo’n dag bij te wonen geef je dan op als vrijwilliger, er is 
genoeg te doen…. 
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Rabobank fiets sponsortocht: 
 
Ieder jaar heeft de Rabobank deze tocht georganiseerd, met als doel de verenigingen in 
West-Friesland een financieel steuntje in de rug te geven. Door de jaren heen zijn er 
door de NHD leden heel wat kilometers afgetrapt door het mooie West-Friesland…. 
Echter heeft de Rabobank de tocht geschrapt, er voor in de plaats is er nu de Rabobank 
Clubkas Actie. 
Ook hiervoor heeft NHD zich opgegeven, echter alleen mensen met een Rabobank 
rekening kunnen hier aan meedoen. Hoe het precies moet staat in de meegestuurde 
bijlage. 
Voor vragen kun je terecht bij het bestuur. 
 
Sponsors: 
 
Dankzij de inspanning van Piet Rood uit Grootebroek is Scherpenzeel Metaalbewerking 
B.V. uit Andijk bereidt gebleken om NHD dit jaar te sponsoren met het bedrag van        
€ 200,00. Ben je nieuwsgierig naar de activiteiten van dit prachtige bedrijf, surf dan 
naar: http://www.scherpenzeelbv.nl 
 
Het bestuur heeft nog een sponsor gevonden: Fasten B.V. uit Hoorn. 
De directeur Lars Fasten is bij NHD op bezoek geweest en heeft toegezegd NHD te 
sponsoren voor twee seizoenen voor een bedrag van € 500,00 per seizoen. 
De tegenprestatie van NHD bestaat uit het twee keer per jaar ter beschikking stellen 
van onze faciliteiten aan Fasten B.V. De daarbij gebruikte consumpties zijn ook voor 
rekening van Fasten B.V. 
Neem even een kijkje op de website: http://www.fasten.com.hk/ 
 
Open toernooi: 
 
Op dinsdag 3 april 2018 begint het open toernooi. Je kunt je opgeven voor de volgende 
spelsoorten: 
 

 Libre, 

 Bandstoten, 

 Driebanden klein en 

 Driebanden groot. 
 
Wil je hieraan meedoen, geef je snel op bij Wim Knol!      
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Overlijden Anton Bizot: 
 
Op 12 februari is ons oud lid én lid van verdienste  Anton Bizot overleden. Anton heeft 
zich in het verleden veel ingezet voor NHD. De familie van Anton heeft het zeer 
gewaardeerd dat er leden van NHD bij de plechtigheden aanwezig zijn geweest. 
 
A.L.V.: 
 
Het bestuur heeft voorlopig 2 datums gekozen voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering: 
 

 25 april 2018 of 

 9 mei 2018. 
 

Houdt deze avonden vrij, de definitieve beslissing volgt binnenkort. 
 
Het is me toch weer gelukt, tijd voor een biertje… 
 
 

        
Veel leesplezier, 
 
Jullie secretaris, 
 
Theo Lageveen.    
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