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Diverse zaken in Limburg

Aan
PLDB leden en
belangstellenden

Allen,
Wellicht bent u altijd up-to-date, wellicht ook niet. Tegenwoordig gebruiken we binnen de

Van
Martijn van Gortel

PLDB nieuwsbrieven om u up-to-date te houden.

Beleidsplan
Betreft
Nieuws, aankomende
activiteiten en ‘things to
do’

Inmiddels is een akkoord gegeven door alle Limburgse verenigingen, tot het uitschrijven van
een definitief beleidsplan. Voorzitter Martijn van Gortel zal dit spoedig afhandelen.
Momenteel worden de laatste punten en komma’s onder de loep genomen. Het definitief
beleidsplan zal worden verspreid, en geplaatst op de bestuurspagina van www.pldb.nl. Ook
een begroting wordt op korte termijn gepresenteerd.

Provinciale Clubcompetitie
Het rooster is inmiddels verspreid aan alle secretarissen. Acht ploegen gaan zich onderling
meten in een rondtoernooi. Wie behaalt uiteindelijk de meeste bordpunten, of valt de
beslissing dit jaar weer op bordsaldo? Indien u nieuwsgierig bent naar het programma, is dit
ook te vinden op Toernooibase, via de directe link:
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/wedstrijdenal.php?taal=&kl=46&Id=7533&se=19

Persoonlijk Kampioenschap van Limburg
De inschrijving loopt nog tot 1 november aanstaande. Liefst 14 namen (ten opzichte van 4
vorig jaar) prijken al op de deelnemerslijst. Bent u de volgende? Wacht niet met aanmelden!
Meer info vindt u op:
https://forum.pldb.nl/viewtopic.php?f=4&t=438&sid=efecc805621cfecd676b284d6dcb44ed

Damtraining
De bond luistert naar wensen van leden. Het is al helemaal mooi als verenigingen daarin de
bond ondersteunen. DIOS/Eureka is zo’n vereniging. Het verlangen naar damtraining wordt
nu werkelijkheid. Op vrijdag 2 november is iedere belangstellende uitgenodigd om de
damtraining bij DIOS/Eureka, gegeven door Tom Swelsen, bij te wonen. Laat deze kans niet
schieten. Voor meer info, kijk op:
https://www.pldb.nl/cms/nieuwsarchief/1071-trainingsavond-in-treebeek
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Penningmeester gezocht
De taak van penningmeester binnen de PLDB, in een enthousiast bestuur welke onlangs
een nieuwe weg is ingeslagen, is nog vacant. Wilt u dammen in de provincie naar een hoger
platform tillen? Meldt u dan nu bij de voorzitter van de PLDB. Heeft u, wellicht na het lezen
van het beleidsplan, wellicht interesse in een andere functie in de Limburgse damwereld?
Ook dan bent u van harte welkom.

Doe eens gek, kijk mee!
Een rondgang bij de diverse verenigingen heeft ogen doen openen. Met enthousiasme
alom, het zal toch niet alleen door de nieuwe voorzitter komen, worden PLDB leden bij
collega verenigingen welkom geheten! Kijk gerust eens bij een andere vereniging in de
keuken, om te leren voor uw eigen vereniging.

Wereldnieuws
Vrijwel alle Limburgse damverenigingen zijn momenteel bezig met schooldammen. Laatste
nieuws: Raes DC Maastricht is met damlessen begonnen op Porto Mosana, dankzij
contacten van Frans Goossens en inspanningen van onder andere Dré Verheggen, Ber ten
Haaf, Max Schwiebert en Haije Kroodsma heeft de Maastrichtse club weer extra
toekomstperspectief. Wilt u hen helpen? Leg contact met Dre want alle hulp is welkom. Wij
als PLDB wensen Raes DC Maastricht, maar ook de overige verenigingen die school- en
jeugddamactiviteiten uitvoeren enorm veel succes, en willen laten weten ten allen tijde open
te staan deze activiteiten actief te ondersteunen. Contact de voorzitter of secretaris bij uw
wensen!

