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BERICHT VAN HET BESTUUR 

Beste leden en andere belangstellenden, 

Op maandag 17 mei jongsleden heeft de Algemene Leden 

Vergadering plaatsgevonden. Er was een redelijke opkomst 

waarbij de stand van zaken rondom Duko uitgebreid besproken 

is. Het werven van vrijwilligers blijft een belangrijk punt, zoals 

we ook blijven zien in de vacatures hiernaast.  

Het bestuur van Duko hoopt dat de maatregelen rondom de 

Corona pandemie spoedig opgeheven zullen worden zodat er 

weer volop gesport kan worden en we met z’n allen van Duko 

weer een ‘bloeiende’ club kunnen maken.  

Graag tot ziens op de Nieuweling! 

Bestuur Duko 

HAPPY SOCKS!!!  

 

Nu te koop! Limited Edition Duko 

Happy Socks. 

 

25 % van de opbrengt gaat 

rechtstreeks naar Duko. Door de 

coronacrisis heeft Duko een hoop 

inkomsten mis gelopen, door de 

sokken te bestellen steun je Duko 

😊 

 

Er zijn al veel bestellingen geweest, 

maar hoe leuk zou het zijn als heel 

Duko met deze toffe sokken rond 

loopt. 

 

Geef je bestelling voor 28 mei door 

aan Amber Deen met een appje aan telefoonnummer: 06-

14911714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures: 

Voorzitter: 

 DUKO is nog steeds op zoek 

naar een voorzitter. Als het u 

denkt dat het wellicht een functie 

voor u is, neem dat gerust 

contact op via de mail: 

bestuur@dukoduiven.nl 

Sponsorcommissie: 

DUKO is op zoek naar leden die 

de sponsorcommissie willen 

komen versterken. Mail voor 

verdere informatie naar: 

bestuur@dukoduiven.nl  

Algemeen bestuurslid: 

Het bestuur is op zoek naar 

algemene bestuursleden die het 

bestuur met enthousiasme willen 

komen versterken. Bij interesse 

kunt u contact opnemen via 

bestuur@dukoduiven.nl  

Kantine: 

Zodra de kantine weer open mag, 

zijn wij op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die de 

kantine draaiende willen houden. 

Stuur een mailtje naar 

bestuur@dukoduiven.nl voor 

verdere informatie of om uzelf op 

te geven. 

Onderhoudscommissie: 

Ook het onderhoud van de 

accommodatie behoeft aandacht. 

Ook hiervoor zoeken we nog 

enkele mensen. Voor meer 

informatie of aanmelding, mail 

naar: bestuur@dukoduiven.nl 

 

mailto:bestuur@dukoduiven.nl
mailto:bestuur@dukoduiven.nl
mailto:bestuur@dukoduiven.nl
mailto:bestuur@dukoduiven.nl
mailto:bestuur@dukoduiven.nl


BINGO 

Het afgelopen jaar kon onze traditionele bingo helaas niet doorgaan vanwege de 

Coronabeperkingen. Omdat we als DUOC en JAC toch graag wilde organiseren, hebben 

we afgelopen zaterdag bij Duko een digitale bingo georganiseerd. En niet zomaar een 

normale bingo, maar een heuse spullenbingo. Ieder nummer is gekoppeld aan een 

huishoudelijk voorwerp en om bingo te halen moesten alle voorwerpen verzameld 

worden. De teams moesten hun slaapkamers, kledingkasten en voorraadkasten 

plunderen, maar konden daardoor wel mooie prijzen winnen. Zo was er onder andere een 

taart voor het hele team te winnen, maar ook bonnen voor brasserie een Mooie Dag. Het 

zoeken van de spullen in teams maakte het heel interactief ondanks dat het digitaal was. 

Toch hopen we dat we snel vooral weer activiteiten kunnen organiseren waar we weer 

allemaal bij elkaar kunnen komen. 

Met groeten, DUOC & JAC 


