
CDB•nu verzorgt snel en correct uw: * Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

TULDERHOF 
agrosystems 

1.3111111e(10.14M111  

Co-sponsor 
Gorogobecirijf 
13IJKER 

Li iDengineers By  PROFIL::  Leo-  &wirer 

CDB nu 
Direct mail £1.  Digitaal diukweik 

Onze inzet wordt uw succes! 
CDB•nu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren 
kwaliteit en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie flexibiliteit vergroten. I liervoor hebben we een o a. 
een prachtige digitale pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit drukwerk levert. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. kerstpakketten en promotiepakketten. 

Compleet pakket CDB•nu: •Hoog serviceniveau • Spoedklussen bestaan niet wij leveren gewoon snel! 
• Breng- en haalservice • flexibele houding • Wij denken mee en reageren direct •Opslag van goederen mogelijk. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. 
Ook eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uw- 
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combinatie met 3e  en 4e  elftal worden ingepland. 
Wordt nader gecommuniceerd. 
Problematiek afsluiten kantine tijdens bardiensten 
komt nog naar voren. 

Sietse Drenth 

Sietse komt nog even terug op het opstellen van 
spel- en gedragsregels, is echter door bestuur 
terug gelegd bij TC (opdracht Henry). 

- Sietse wijst nog op het onderhoud van het 
complex. Er moet door de gemeente nog het 
nodige 	worden 	verwerkt. 	Tijdens 	de 
jeugdtrainingen komt hij veel hulst en meidoorn 
tegen in de struiken. Ook het snoeien van de 
bomen moet hoognodig. Daarnaast constateert hij 
olie in de afwateringssloot. 
Problemen zullen worden meegenomen door 
bestuur in gesprek met gemeente. 

Misschien meer actie op zaterdag (bv draaiend rad) 
om meer inkomsten te krijgen. 

Graag ziet hij dat er meer scheidsrechters worden 
opgeleidt, zowel jeugd als senioren. Sowieso om de 
bestaande scheidsrechters meer instructies te 
geven. Naar eerstvolgende bestuursvergadering. 

Nog potje met geld MFC (multifunctioneel 
centrum) indien dit niet doorgaat blijft er geld 
over, beschikbaar stellen voor dorp. Dit hebben 
Anne en Jan ook al aangekaart bij gemeente doch 
blijkt niet zo te werken. 

Hotze Adema  

Hotze zegt dat er vaak op de website staat 
"vandaag is 	" er staat clan geen datum bij, wat 
verwarrend werkt. Reactie webmasters: datum 
bericht staat rechtsboven in groene balkje. 

- Misschien moeten we een verplicht roulatie 
systeem van ouders in de gedragregels opnemen 
voor de zaterdagmorgen. 

Vanuit het bestuur komt de reactie dat we meer 
inzicht moeten krijgen wat ouders doen waar ze 
interesse in hebben en waar men eventueel voor 
D.W.P. wel vrijwilligerswerk in wil doen. Misschien 
is dit een goede zaak om dit middels een speciale 
actie te doen. 

12. 	Sluiting 

Anne komt nog met de mededeling dat  !eiders  soms 
telefonisch worden benaderd door komende 
tegenstanders om wedstrijden uit te stellen of te 
verplaatsten. Hij zegt dat alleen Minne Modderman dit 
moet doen als wedstrijdsecretaris, deze weet de 
bezetting velden, scheidsrechters  etc.  Dus bij deze 
vraag direct doorverwijzen en niet verder zelf 
afhandelen. 

Voorzitter Anne Knol bedankt een ieder voor zijn of 
haar inbreng en aanwezigheid. Hij verteld dat we 
positief met elkaar om moeten gaan, anderen in hun 
waarde laten en rekening met elkaar moeten houden. 
Direct met elkaar communiceren. We moeten ons druk 
maken met mensen die er zijn en NIET die er NIET zijn. 
Met elkaar zullen we er weer een mooi en succesvol 
seizoen van maken met veel spelplezier. 

Anne sluit de vergadering om 23.10 uur en biedt de 
aanwezigen nog enkele consumpties van de vereniging 
aan. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 

Sintjohannesga, 21 september 2012 

Van de redactietafel 

Voor u ligt het 2e  clubblad van dit seizoen. De 
meeste competities zijn al een aardig eind op weg 
en over het algemeen staan onze teams er goed 
voor. DWP 2 heeft een goede start gemaakt en 
staat op het moment van schrijven bovenaan in 
hun competitie met maar één verliespartij. 
Hetzelfde zou kunnen gelden voor de MB1, ware 
het niet dat zij al 3 wedstrijden afgelast hebben 
zien worden omdat de tegenstander te weinig 
speelsters had. Zij staan nu 2 punten onder de 
nummer 1, met twee wedstrijden minder 
gespeeld. Voor de standen van de andere teams 
verwijzen wij jullie naar de website. 

Ook dit seizoen hopen we voor het clubblad weer 
vele verslagen, foto's en dergelijke te mogen 
ontvangen, zodat alle DWP-leden weer mee 
mogen genieten met jullie prestaties! Het clubblad 
wat nu voor jullie ligt hebben wij kunnen vullen 
met onder andere het Jaarverslag van onze 
secretaris, 	welke 	op 	de 	Algemene 
Ledenvergadering van 21 september is 
meegedeeld aan de aanwezige leden. Verder 
natuurlijk weer enkele verslagen van DWP teams 
(vooral jeugdverslagen waar wij ook graag 
seniorenverslagen zouden ontvangen), nieuws van 
het actiecomité, de Technische Commissie en 
wederom een 'Mei ik jo wat freegje?' waar 
iemand via de lichtmasten van DWP aan zijn baan 
is gekomen. 

De redactie wil hierbij ook Anja Bos van harte 
bedanken voor haar inzet voor het clubblad de 
afgelopen tijd. Anja heeft haar rol bij het clubblad 
ingeruild voor het verzorgen van de jeugdkleding 
en de kledingbeurs, zij neemt dit over van Jitske 
Mulder. Wij wensen Anja veel succes met haar 
nieuwe taak binnen onze voetbalvereniging. Haar 
plaats binnen de redactie wordt overgenomen 
door Jochum Meester. 

Het volgende clubblad komt uit in februari 2013. 
Kopij voor dit clubblad kan uiterlijk 14 februari 
aangeleverd worden via ons algemene 

e-mailadres: clubblad@vvDWPgni 

We wensen jullie veel leesplezier in dit clubblad! 
De redactie 

Aanleveren van kopij 

Kopij kan aangeleverd worden via het algemene e-mailadres: clubblad@vvDWP.n1 

Om het voor ons overzichtelijk te houden vragen we jullie om alleen materiaal naar het 
bovenstaande e-mailadres te sturen en niet persoonlijk naar redactieleden. Bij voorkeur 
de tekst aanleveren in een Word-bestand. Mocht je foto's hebben, stuur deze dan los in 
één of meerdere e-mails mee. PDF bestanden kunnen we helaas niet verwerken in het 
clubblad. 

Bedankt! 
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- Anno is vanavond niet aanwezig. In een klein 
persoonlijk woordje bedankt Anne zowel Herman 
als Jitske voor hun inzet de afgelopen jaren. Nadat 
Herman vanaf 1978 leider was van het 2e  elftal en 
vanaf 1987-1995 leider van D.W.P. 1 trad hij in 
1995 toe als bestuurslid Algemene Zaken. Jitske is 
er tussentijds nog even uitgeweest maar de laatste 
jaren was zij de jeugdsecretaris en beheerde ook 
de kledingbeurs. 

— Aan alle drie werd een bos bloemen uitgereikt en 
een dinerbon.  

- Aileen  leden van het Algemeen bestuur moeten 
formeel door de jaarvergadering worden 
benoemd. Opgemerkt moet worden dat Heero 
Schotsman de nieuwe jeugdcoördinator wordt en 
dat eveneens Klaas van de Berg en Andrea Jager-de 
Vries tot de jeugdcommissie zal worden 
toegevoegd als gastheer en gastvrouw op 
wedstrijddagen. Welkom aan beiden. 

10. 	Voorstel contributie-inning 

Dit onderdeel moet op voorhand enige uitleg hebben. 
Het is geen voorstel tot contributieverhoging, dit 
hadden we vorig jaar al gedaan ingaande 1 januari 
2012. 

Alle leden van D.W.P. moeten worden aangemeld bij 
de KNVB. waar tegenover een vaste bondsbijdrage 
staat van D.W.P. richting KNVB. De leiders/trainers van 
D.W.P., die niet actief wedstrijden spelen, zijn 
contributie vrij. 

Daarnaast zijn er ook nog leiders, trainers, leden met 
een andere functie die wel actief nog voetballen. Zodra 
bekend is dat zij ook een functie hebben hoeven zij 
geen contributie meer te betalen. 

Heeft men direct vanaf het begin van het seizoen een 
functie en blijft men dit ook het gehele seizoen 
aanhouden dan geeft dit geen problemen. Vaak komt 
het voor dat er tijdens het seizoen de nodige mutaties 
voordoen welke niet direct worden doorgegeven en 
verwerkt. 

Om dit op te lossen wil het bestuur graag dat actief 
spelende leden met een functie wel de contributie 
betalen en de mogelijkheid scheppen dit zelf aan het 
einde van het seizoen terug te kunnen terug vragen. 
Dit voorkomt problemen en geeft het bestuur 
(penningmeester en secretaris) veel minder 
administratieve rompslomp. 

Het betreft een contributie-inning wat volgens de 
Statuten door de vergadering moeten worden 
goedgekeurd. Voorzitter Anne vraagt de vergadering of 
men zich kan vinden in het voorstel van het bestuur. 
Er zijn geen bezwaren zodat het voorstel wordt 
overgenomen. 
11. 	Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. 
opmerkingen aan de orde. 
Jochum Meester 

- Jochum vraagt of deze restitutie alleen geldt als 
men een geheel seizoen een functie heeft. 
Zal nog worden besproken in bestuur maar de 
verwachting is mogelijkheid per halfjaar. 

- Jochum constateert dat er veel jeugdspelers zich 
niet meer douchen na trainingen en wedstrijden. 
Vroeger was dat een verplichting bij D.W.P. 
inclusief het dragen van badslippers. 
De vraag rijst: mag je dit verplichten? Problematiek 
douchende jongens plus meisjes in boxen weegt 
hier natuurlijk ook in mee. Vooral in de 
wintermaanden is het niet verantwoord dat 
jeugdleden bezweet op de fiets naar huis gaan. 
Door de TC is er al een voorstel gedaan tot het 
invoeren van gedragsregels. Bij D.W.P. hadden we 
ook al de nodige regels zodoende terug gekoppeld 
aan TC met verzoek beiden samen te voegen. 
Binnenkort volgt hierover meer informatie richting 
leden en ouders. Douchen zal hier in mee worden 
genomen. 

Jitske Mulder  

- Niet direct verbonden aan D.W.P. maar op 2 
oktober 2012 zal de inbraak bij de schoonouders 
van Jitske in Opsporing Verzocht komen. Zij vraagt 
iedereen te kijken om te komen tot opsporing van 
de mogelijke dader. 

Aleida Tuinier 

- Aleida vraagt of de dames wel worden 
geaccepteerd bij D.W.P., de bereidheid van de 
dames tot het helpen bij de bardiensten door de 
week is opgegeven maar hier is verder geen 
gehoor aan gegeven. Namen staan zelfs al op 
papier. Anne reageert dat de dames natuurlijk 
altijd welkom zijn en er absoluut niet bijhangen, 
zijn juist een belangrijke factor binnen de 
vereniging. Anne zegt dat hij dit niet al te 
zorgvuldig heeft opgelost. Dames zullen verder in 
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Na discussie wordt er afgesproken dat we bij de 
vergadering volgend jaar dit als agenda punt mee 
nemen. Als er wordt besloten op de vergadering dat 
alle elftallen met dit probleem zitten, we over gaan tot 
(een forse) contributie verhoging!! Maar dit wasgeld 
wordt normaal nu ook al betaald. 
Deze verhoging zal al snel neerkomen op een € 65,00 
per jaar. Daarom ook zal er over gestemd moeten 
worden. 

Voorzitter Anne Knol geeft aan door de jaren heen, 
met een omzet van ruim boven € 100.000,--, de rol en 
invulling van een penningmeester steeds belangrijker 
wordt. Om de financiën van een vereniging als het 
onze goed op orde te hebben komt steeds meer kijken. 
De penningmeester werd bedankt voor al het werk. 

6. Financieel verslag actiecomité 

Het financieel verslag van D.W.P. en het financiële 
verslag van het actiecomité liep wat door elkaar heen. 
Met de reclameborden, balsponsors, adverteerder zijn 
er de nodige sponsors. 
Daarnaast de acties vanuit het actiecomité zelf: de 
grote club actie, koekactie, Poiesz-actie en de nieuwe 
oliebollenactie. 

Geld dat uitermate welkom is voor D.W.P. in zijn 
algemeenheid maar ook om de materialen en de 
ballenvoorraad op peil te houden. Wat dat betreft 
kunnen we wel stellen, dat is prima in orde. 

De goede resultaten stimuleren het actiecomité wel 
om door te gaan. 
Hotze legt uit dat Mieke stopt en Wiepie per 1 juni 
2013. 
Verder blijven Hotze, JanV, Ciska, Tetje, Wiepie 
komend seizoen in het actiecomité, daarnaast zullen 
nog een tweetal gegadigden bij worden gezocht. 

Anne dankt het actiecomité voor het prima geleverd 
werk, ga zo door. 

7. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit seizoen uit Hotze Adema 
en Tineke van Hes-Dijkstra en als reserve was Jochum 
Meester vorig jaar aangewezen. 
Hotze en Tineke hebben enige tijd geleden de boeken 
van Gerrit diepgaand gecontroleerd en hebben 
ruimschoots de tijd genomen. 
Tineke merkt op dat alles er goed en prima uitziet. 
Hotze merkt de hoge kosten van energie nog op maar 
dit is te herleiden omdat we afgelopen seizoen een  

extreem hoge maandlasten moesten betalen omdat er 
vorig seizoen een storing is geweest en men de 
maandlast baseert op het vorig gebruik. Teruggave valt 
te verwachten. 

Op voorstel van Hotze en Tineke verleent de 
vergadering, onder applaus, zodoende decharge aan 
de penningmeester Gerrit Aalbers voor beide 
financiële verslagen. 

8. Benoeming kascommissie 

Hotze Adema is aftredend in de kascommissie en 
wordt door Anne bedankt voor het werk in de 
commissie. Als nieuwe kascommissie voor het 
komende seizoen werden benoemd: Tineke van Hes en 
Jochum Meester. Onder luid applaus werd Aleida 
Tuinier aangewezen als reserve. Duidelijk is dat de 
vergadering hiermee akkoord gaat. 

9. Bestuursverkiezing 

- Periodiek stond er dit seizoen niemand op de lijst om 
af te treden. 

- Herman de Heij heeft tijdens de winterstop 
aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie 
(Algemene Zaken); wel wil hij zijn bestaande 
vrijwilligerstaken blijven uitvoeren. Voor de functie zal 
geen nieuw bestuurslid worden gezocht, de taken 
worden verdeeld onder de bestaande bestuursleden. 

- Het onderdeel Technische Zaken werd in de 
bestuursvergaderingen altijd aangedragen door de 
voorzitter vanuit het gesprek met Geert als 
seniorencoOrdinator. Nu we vanaf het nieuwe 
seizoen een zelfstandig functionerende Technische 
Commissie gaan invoeren zal Henry van Drogen de 
TC vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. 
Via informatie op de website zijn de leden hiervan 
kenbaar 	gemaakt. 	Hoewel 	er 	geen 
tegenkandidaten zijn binnengekomen vraagt Anne 
de vergadering of men akkoord gaat met de 
benoeming van Henry. Er zijn geen problemen 
zodat Henry wordt benoemd als bestuurslid. 
Formeel moet het bestuur in de eerste vergadering 
de taken verdelen; Henry krijgt echter op voorhand 
al het onderdeel Technische zaken. 

- Naast het afscheid als bestuurslid van Herman 
hebben ook Jitske Mulder en Anno Holtrop 
aangegeven te willen stoppen met hun functie als 
jeugdcommissielid en jeugdcoördinator. 

Van de voorzitter, 
Het clubblad ligt weer voor u en 
de redactie heeft weer alle moeite 
moeten doen om het op een wijze 
te vullen zodat u verschillende 
wetenswaardigheden binnen en 
buiten DWP te weten komt. 

Zelfs ik moest er 2 keer aan herinnerd worden dat het 
stuk van de voorzitter niet binnen was. Dit is 
frustrerend voor de mensen die het blad uit willen 
brengen en daarvoor mijn verontschuldiging. 

Een eerste periode van voetbal en de daarbij komende 
randzaken ligt achter ons en bij zowel de jeugd teams 
als de senioren teams zijn er verschillende prima 
resultaten te zien. Wat vooral opvalt is het steeds 
groeiende aantal jeugdleden waardoor het huidige 
ledental met rasser schreden de 320 nadert. 
Dit is prachtig maar ook verontrustend wat betreft het 
kunnen blijven bieden van passende oefen en 
speelruimte en de daarbij noodzakelijke kleedruimtes. 
Het debacle van een (het nog!?) niet doorgaan van het 
toestemming geven van de gemeente voor de aanleg 
van een kunstgrasveld wordt langzamerhand zorgelijk. 
Waar binnen onze buurtschap een dergelijk groot 
draagvlak is wat betreft deze tak van sport voetbal 
zullen we als bestuur wederom proberen in contact te 
treden met de gemeente om nogmaals de noodzaak 
aan te geven tot een andere kijk, en beslissing, op de 
sportvelden van en voor vvDWP. 

De komende tijden zullen we samen met alle leden en 
belangstellenden een plan op moeten stellen waardoor 
we acties kunnen ondernemen waardoor we geld 
kunnen genereren voor onze vereniging en de aanpak 
van verbouw en eventuele nieuwbouw van kleedboxen 
in welke volgorde dan ook te realiseren. Mooi zou het 
zijn dat er van de kant van jullie constructieve maar 
ook vooral uitvoerbare ideeën naar voren zouden 
komen!! Waar dan ook naar gekeken moet worden is 
het feit dat dit niet door mensen gedaan hoeft te 
worden die al genoeg taken uitvoeren binnen DWP 
maar dat de acties door allen gesteund, gedragen en 
uitgevoerd worden. 

Sportief gaat het prima en ons complex aan de Grie ligt 
er door vele vrijwilligershanden die aan het werk zijn 
uitstekend bij. Dit kunnen we ook alleen maar samen 
zo houden! 

Via alle digitale mogelijkheden binnen onze vereniging 
worden we door de verantwoordelijke mensen prima  

op de hoogte gehouden van alle zaken aangaande 
DWP en ik verwijs bij onzekerheden dan ook naar deze 
mogelijkheid van informatie want de mensen die deze 
klus op zich hebben genomen doen dit op een 
werkelijk voortreffelijke wijze. 

Bij het schrijven van dit stukje hebben we nog een 
drietal competitie wedstrijden te gaan voor de 
winterstop ingaat en zijn er in de periode voor de 
jaarwisseling nog activiteiten in de kantine van DWP. 

Graag wil ik iedereen die op welke wijze dan ook 
haar/zijn energie in de prachtige voetbalclub DWP 
steekt danken voor deze inzet en wens iedereen vooral 
veel voetbal plezier. 

vriendelijke groet, 
Anne Knol 

Het Jeugdbestuur 

We zijn dit seizoen met heel veel nieuwe jeugdleden, 
wat ons als jeugdbestuur natuurlijk goed doet!! Wat als 
gevolg heeft dat we in de toekomst meer een beroep 
gaan doen op de ouders van de jeugdleden. Waar ook 
op terug wordt gekomen zijn de gedragsregels die zijn 
gemaakt in samenwerking met de TC (technische 
commissie) en hoofdbestuur. Deze zullen nog op de 
website komen en aan alle (nieuwe) jeugdleden 
worden meegegeven. Ook hebben we afscheid 
moeten nemen van Jitske Mulder die meerdere 
functies heeft gehad in het jeugdbestuur, met als 
laatste de kledingbeurs, Jitske hartstikke bedankt!!! 

Waar de wedstrijden van de jeugd alweer in volle gang 
zijn, ook heeft de TC de trainingen goed bezet met 
trainers en stagelopers, die trainingen geven via de 
VTON methode; daar waar een ieder nieuwsgierig is 
geworden, kom dit bewonderen op de trainingsdag van 
uw kind, ook leuk voor de kinderen dat u aanwezig 
bent bij deze trainingen. 

Van het jeugdbestuur 
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Technisch 4 	' Jelles Versmarkt 
Altijd het verste, dicht bij u in de buurt. 

Uw Gemaks Verswinkel aan huis 

VERSMARKT Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 
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1 VAN ZWOL 
Uw wens is onze uitdaging. 

Wij verzorgen uw 
• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 
• Renovatie 
• Levering bouwmaterialen 

Streek 141 
8463N0 Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 
E. info(cD,bouwbedrijfvanzwol.n1 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren. 
onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25kw) 

Financiering mogelijk 
www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

Eelt. Likcloorns • Kloven • Voelscrub • Nagel prc.)blemen 
• Ingroeiencle nagels • Voetmasker • Voetmassage • 
Reumatische voet • 	Diabetische voet 
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Jeugdverslag 	 Nu we dit seizoen de geplande 1e  fase renovatie 
hadden (met o.a. geld uit opgehaalde acties) en de 

Een eveneens uitgebreid verslag van de jeugd van het 	onvoorziene aanschaf boiler was dit met een begroting 
afgelopen voetbalseizoen werd opgemaakt door de 	ook niet opgelost. 
nieuwe jeugdsecretaris dit seizoen, Jochum Meester. 
Het verslag werd voorgelezen door de jeugdvoorzitter 	Deze Kosten-/Batenoverzicht geldt voor de situatie per 
Tjibbe Bos. Anno was de jeugdcoördinator. Een kort 

	
30 juni 2012. Gerrit legt uit dat hij voor de KNVB, in 

overzicht van de prestaties van alle jeugdteams. Vele 	februari, altijd een verplicht uitgebreid totaal overzicht 
evenementen en activiteiten werden er naast het 	moet inleveren met begroting en werkelijke kosten. 
voetbal georganiseerd. Complimenten aan alle 
jeugdleiders en jeugdtrainers omdat de hoeveelheid 

	
Er ontstond een discussie dat D.W.P. er nu financieel 

jeugd nog steeds toeneemt. Ook het jeugdverslag is te 	niet goed voor stond terwijl dit niet veel verschilt met 
lezen op de site en werd door de vergadering onder vorige jaren. Echter er zal nog wel het nodige moeten 
applaus vastgesteld, een teken dat de jeugdcommissie gebeuren. Men dringt aan om een begroting te maken 
de zaakjes goed voor elkaar heeft. 	 voor elk seizoen!! 

Alvorens we ons gingen opmaken voor het doornemen Zo willen we graag de 2e  fase van renovatie kleedboxen 
van de financiële stukken werd er nog een pauze gaan inplannen en ook moeten er nog twee nieuwe 
ingelast met een lekker bakje koffie en krijgen de 	extra kleedboxen bij. 
rokers de gelegenheid even een peukje te roken. 

Via Stichting Westermeer en de Rabobank zijn 
5. 	Verslag penningmeester 

	
bedragen toegezegd maar die zijn tot op heden niet 
toereikend om beide plannen uit te voeren en zullen 

Penningmeester 	Gerrit 	Aalbers 	had 	een 	pas uitgekeerd worden als het totaal wordt uitgevoerd. 
Kosten/Batenoverzicht gemaakt van de situatie per 30 

	
Er zullen meer acties moeten worden georganiseerd, 

juni 2012 van de voetbalvereniging D.W.P. Aan iedere 	meer inzet van leden door zelfredzaamheid. 
aanwezige werd een kopie uitgereikt. Kijkende naar 
het begin saldo van 1 juli 2011 en naar die van 30 juni 

	
De conclusie is wel dat, hoewel iedereen D.W.P. een 

2012 blijkt dat de vereniging er een dikke C 2.000,-- op 	warm hart toedraagt, dit grotendeels altijd door 
vooruit is gegaan. 	 dezelfde personen wordt gedaan. 

Op hoofdlijnen kwamen de boekingen neer op We moeten een cultuur krijgen om iedereen mee te 
dezelfde opzet als de vorige jaren. De energierekening 	krijgen maar ook dat leden (ouders) ideeën aandragen. 
was extreem hoger, vorig seizoen was er een lekkage, 	Tenslotte hoeft niet alles uit het bestuur te komen. 
waardoor we afgelopen seizoen hogere maandlasten 
werden doorberekend. De verwachting is dat dit Anne wijst nog even naar het nieuwe lucratieve 5 jarige 
binnenkort zal worden gecompenseerd. 	 sponsorcontract dat we met Glas Sport uit Joure en 

Masita sportwear hebben afgesloten. Dat is wel weer 
Het saldo kwam hoger uit door de bijdrage van het 	een stap in de goede richting. 
saldo van de rekening actiecomité. 
Hier staan echter wel tegenover de rekeningen van de 	Gevraagd wordt als er een kledingssponsor is voor de 
le  fase renovatie en de nieuwe boiler van betaald, 	dames en of dit mogelijk is. Anne antwoord dat dit 
totaal C 27.317,--. Dus hoewel het eindsaldo een 	natuurlijk altijd kan, graag aanmelden in een komende 
minimale verhoging kende is er wel veel gerealiseerd. 	bestuursvergadering. 
Vooral de totale afschrijving van de boiler en de 
verplichte aanschaf van een nieuwe was niet 

	
Aleida kaart nog aan het innen als leider van het 

opgenomen in ons financiële plaatje. 	 wasgeld. Dit is volgens haar (beaamd door Jochum 3e  
elftal) altijd een drama. Zij ziet graag dat we dit 

De discussie komt dan ook om de mogelijkheid te 	vereffenen in een contributieverhoging. We hebben dit 
bekijken tot het invoeren van een begroting. Aitze zegt 	eerder behandeld en toen werd gezegd dat dit niet 
nog dat bij de grote van onze vereniging het financiële 	reëel is voor spelers die bijvoorbeeld enkele weken 
saldo ongeveer 11/2  keer de inning van de contributie 	geblesseerd zijn of niet spelen, een 1e  elftal speelt 
moet zijn. Dat is nu minder dan de helft. 	 meer dan  by.  een dameselftal  etc.  
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55.14.46 
- 

Notulen Jaarvergadering 2012 (seizoen 2011-2012) 

Vrijdag 21 september 2012 - kantine v.v. D.W.P. 

1. Opening 

Even over achten opent D.W.P.-voorzitter Anne Knol 
de vergadering en heet in totaal 34 leden welkom voor 
de jaarlijkse Ledenvergadering. 
Verheugend dat er toch meer geïnteresseerden onze 
Jaarvergadering bezoeken zelfs enkele geheel nieuwe 
gezichten en vooral veel van het damesteam. Het 
verzoek op de website heeft toch geholpen. 

In zijn openingswoord hoopt Anne op een vruchtbare 
vergadering met frisse ideeën. Hij blikt heel kort terug 
op het vorige seizoen waarbij we afscheid namen van 
Henk en JoIle als trainers, dankt beiden nogmaals voor 
hun inzet. 

De komst van het groepje vrijwilligers op de woensdag 
werkt zeer verfrissend bij D.W.P. en men ziet duidelijk 
het resultaat. Ook de vernieuwing van de eerste twee 
kleedboxen is een pronkstuk van de vereniging 
geworden. 

Als vereniging D.W.P. moeten we de andere twee 
kleedboxen en de scheidsrechterbox nog renoveren en 
zien we dat er door de enorme toename van 
voetballende meisjes / mixteams een gebrek aan 
kleedruimte is. Als het goed is moeten er achter het 
gebouw nog 2 nieuwe kleedboxen erbij gebouwd 
worden. 

Heel veel energie is er ook gestoken in gesprekken met 
gemeente (sportambtenaar, wethouders, fracties, 
commissie) met het grote verzoek van D.W.P. (reeds 
het Se  door de jaren heen) om te komen tot de aanleg 
van een kunstgrasveld om zo de problematiek van de 
kleine trainingshoek op te kunnen lossen. 
Tot op heden heeft dit geen resultaat opgeleverd. 

Anne benadrukt nog dat we vanavond iedereen met 
respect behandelen en niet kritische persoonsgerichte 
opmerkingen/aanvallen moeten plaatsen en wenst 
iedereen een vruchtbare vergadering. Ype en 
Mariejette zijn met vakantie op Ameland, de bediening 
van consumpties zal vanavond door de bestuursleden 
worden gedaan. 

2. Notulen 

Van de ledenvergadering van vrijdag 23 september 
2011 heeft secretaris Jan Knijpstra de Notulen  

gemaakt. Deze Notulen zijn 
geplaatst in het clubblad aan 
het begin van het seizoen en 
vorige week op de website 
van D.W.P. zodat ze door 
iedereen te lezen zijn 
geweest. De notulen worden 
niet meer afzonderlijk tijdens 
de Jaarvergadering uitgereikt 
en voorgelezen. Voorzitter 
Anne vraagt of er op- of 
aanmerkingen zijn op de 
notulen? 
Jochum geeft uit naam van de webmasters aan dat 
Hotze's opmerking over een 'vacature-pagina' niet is 
behandeld, maar nogmaals besproken zal worden in 
het webmastersteam. 
Uit de vergadering komt verder geen enkele reactie 
meer zodat de Notulen van de Jaarvergadering 2011 
met dankzegging aan secretaris Jan Knijpstra worden 
vastgesteld. 

3. Mededelingen voorzitter 

- Afbericht ontvangen van: Mariejette Bijker-de Heij, 
Ype Bijker, Henk van Hes, Geert Dijkstra, Svend Dekker, 
Anno Ho!trap, Klaas van de Berg en Klaas Snijder. 

- Diverse kleine mededelingen heeft Anne al in het 
voorwoord verteld, namens het bestuur wens hij 
iedereen een fijne en vruchtbare vergadering toe. 

4. Verslag secretaris 

Secretaris Jan Knijpstra komt traditioneel weer met 
een zeer uitgebreid verslag van het afgelopen 
voetbalseizoen 2011-2012. Bijna alle onderdelen van 
de vereniging kwamen aan de orde, van hoofdtrainer 
tot kantinepersoneel. Alles met elkaar opsommende is 
onze voetbalvereniging één groot bedrijf waar vele en 
vele vrijwilligers van vroeg tot laat in de weer zijn om 
het spul draaiende te houden. Na aan het einde een 
kort overzicht te geven van de prestaties van senioren-
en damesteam werd het Jaarverslag van het vorige 
voetbalseizoen door de vergadering goedgekeurd. 

Eerst zijn de notulen op de website geplaatst. Nu de 
vergadering het Jaarverslag heeft goedgekeurd zal 
deze de dag na de vergadering, 22 september 2012, 
ook op de site worden gezet en door iedereen te lezen 
zijn. 

Algemeen  
e-mail  D.W.P. 
website 
Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
Technische Zaken 

Wedstri jdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische Commissie: 
Voorzitter 

Secretaris 

Lid 

Lid 

Lid  

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdsecretaris 

Jeugdcoördinator 

Beheer gebouwen 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2012-2013 

15 oktober 2012 

secretaris@vvdwp.n1 	 verenigingscode 
www.vvdwp.n1 	 KvK Leeuwarden 

Anne Knol (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Kni jpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers (penningmeester@vvdwp.n1) 
Kadi jk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
- 
Henry van Drogen 	 55.22.05 
HJ Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 	06-50.67.26.92 
Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 	55.17.64 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 	 06-15.49.68.99 
Tjibbe Bos 	 55.10.84 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 	06-51.20.93,34 

technische zaken senioren / jeugd 
Sietse Drenth 	 55.15.62 
Nieuwe Weg 6, 8463  VG  Rotsterhaule 	 06-44.86.93.67 
Henry van Drogen 	 55.22.05 
HJ Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 	06-50.67.26.92 
Geert Dijkstra 	 41.40.49 
Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 	 06-57.12.80.06 
Mark Hulzebos 	 ^ 

MJ Hogeboomstr 21, 8464 NX Sintjohannesga 	06-83.97.68.97 
Bernardus van Stralen 	 _ 

Nieuwe Weg 49, 8463  VI-I Rotsterhaule 	 06-10.92.84.07 
(jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Tj ibbe BOS 	 55.10.84 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 	06-51.20.93.34 
Jochum Meester 	 85.27.60 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 	 06-28.05.39.95 
Heero Schotsman 	 _ 

Wolvedyk 4, 8463 VA Rotsterhaule 	 06-20.62.33.69 

Herman de Hei j 	 - 

Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 	 06-48.70.08.21 

Accommodatie 
Sportcomplex 	 Sportpark "De Grie" 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
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het gevolg dat de achterhoede even het 
ondergeschoven kindje was, Jeffrey kon de aanval die 
3-5 opleverde niet keren. Een mooi pass van Jelmer op 
Niels leverde de 3-6 op, na de afrap ging YVC weer in 
de aanval, waarop zij weer een goal maakten 4-6 de 
wedstrijd golfde nog even op en neer, na 25 min, vond 
de scheids het welletjes en moesten de penaltys 
worden genomen. Kort om weer een leuke wedstrijd 
met mooie combinaties en veel doelpunten. van harte 
DWP E3! 

Fl seizoen 2012/2013 

Fl doet het in de najaarscompetitie met de volgende 
spelers: Rixt Lusink, Sijtje Nynke Schotsman, Willem 
Heeringa, Tjalling Groen,  Lute  van Slageren, Hidde 
Portena, Gerco Schutten, Pelle Wijnia en Jorrit Visser. 
Op maandagmiddag wordt de training verzorgd door 
Theo Portena (en stagiaires) en op woensdag door 
René Krikke afgewisseld met Klaas Huisman. Er wordt 
getraind middels de aangeschafte trainingsmethode 
TON en de eerste ervaringen zijn positief. De spelers 
hebben het idee dat ze de hele training een partijtje 
doen en dat vinden ze heel leuk. De trainingsopkomst 
is dan ook erg hoog. 

Het seizoen begon met de bekercompetitie tegen 
Mildam, Oldeholtpade en Read  Swart.  Mildam was 
duidelijk een maatje te klein en er werd met ruime 
cijfers gewonnen. De tweede wedstrijd was spannend 
maar uiteindelijk trok DWP de overwinning over de 
streep. Ook Read  Swart  had de eerste twee 
wedstrijden gewonnen dus moest in een onderling 
duel worden uitgevochten wie naar de volgende 
bekerronde mocht. In het begin ging het nog redelijk 
maar uiteindelijk werd er toch ruim verloren. De 
jongens van Read  Swart  tikten net even wat 
makkelijker over en konden goed de vrije man vinden. 
Read  Swart  door naar de volgende ronde. Wel werden 
onze spelers in de rust getrakteerd op een  cupcake  
door de jarige aanvoerder van Read  Swart.  

Dan op naar de competitie. We spelen in de tweede 
klasse en moeten in totaal 8 wedstrijden spelen. Tot nu 
toe hebben we er twee gespeeld. De eerste wedstrijd 
was tegen Heerenveen. Na een ruststand van 5-0 was 
de eindstand 10-5 voor DWP. De doelpuntenmachine 
draait volop maar in de tweede helft was iedereen uit 
op eigen succes en werd het verdedigen wel eens 
vergeten. De tegenstander kon daar gebruik van 
maken en ook 5 doelpunten bij ons in het netje leggen. 
De tweede wedstrijd was tegen LSC. LSC had de eerste 
competitiewedstrijd ook ruim geworden dus we waren 

gewaarschuwd. Toen de rookdampen waren 
opgetrokken stond er 4-4 gelijkspel op het scorebord. 
DWP vertoonde veerkracht want DWP kwam na een 
3-1 achterstand op een 4-3 voorsprong. In de slotfase 
maakte LSC nog de (verdiende) gelijkmaker. Prachtig 
potje om te zien en zeer goed gespeeld door DWP. Na 
twee wedstrijden staan we dus op 4 punten en is er 
nog van alles mogelijk in deze competitie. 

Theo Portena en Henk Visser 
Leiders F1 

4.  

Balsponsors 2011/2012 

Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad van de gehele 
vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot wedstrijdballen van senioren tot 
jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane medewerking. 

Metselbedrijf Duan - Joure 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
Koeriersbedrijf T M Portena - Heerenveen 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
DBVH Pallets - Heerenveen 

Kapsalon Tri jnie - Ouwsterhaule/Joure 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 

Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 
Auto Joure  XL-  Joure 

Klus en Demontage bedrijf Friso Bos Rotsterhaule 
B. van Hes Metselwerken- Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer - Rohel 
Slump & Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga 

Hotze Adema transport - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
GLAS Sport,Joure 

Huisartsenpraktijk J. Zwartsenburg - Rotsterhaule 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Reklamebord sponsoren 
Gebo BV - Rotsterhaule Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule Garage Akkerman - Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra - Oudehaske Technisch bedrijf W. MINNE5MA BV - Oudehaske  Cafe  van der 
Zwaag - Sintjohannesga Sporthuis DE LEEUW - Heerenveen Kapsalon Trijnie - Ouwsterhaule Heineken 
Brouwerijen Noord  Ned.  - Zoeterwoude Kerstma-Heida - Rotsterhaule Kraak Installatietechniek - 
Rotsterhaule Modderman BV - Rotsterhaule RABOBANK - Heerenveen Boersma Accountancy - Sint 
Nicolaasga Dutsen.n1 autofersekeringen - 5neek Drukkerij Hofstee - Oudehaske Garage JAGER - 
5intjohannesga W.K. Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsternijega  Ass.  Kantoor 
FERWERDA - Joure Brinksma Schilderwerk en Belettering - Sint Nicolaasga be Bromfietshal - 
Rotsterhaule van der Wiel - Drachten Loonbedrijf Gebr. DE VRIES - Rotstergaast Multiservice Hans Knol 
- Sintjohannesga Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries - Sintjohannesga Installatiebedrijf H. v.d.WAL - 
Sintjohannesga Hemutech Installatie-en Montagetechniek -  Rohe!  Eierhandel Visser - Rotsterhaule Hotze 
Adema Transport - Sintjohannesga  Elmer  Venema Transport - Sintjohannesga Friehof hoveniers - 
Oudehaske Houtbouw de Bevers - Oudehaske ABB - 5neek W.A. Tiezema - Joure be Wolvehoeve 
dierenpension - Rotsterhaule Piersm ei van der Ven BV - Ouwsternijega Tuincentrum de Koning -  Rohe!  
autoservice Jelmer Brouwer - Heerenveen Voegbedrijf G de Jong - Rotsterhaule aardappelhandel L 
Huttinga - H.J Sloothaak voegbedrijf Sintjohannesga 
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Wegens groot succes is er dit jaar ook 
weer een oliebollenactie bij DWP. 

Vrijwilligers zullen op oudjaarsdag weer klaar staan om de 

heerlijke 	olie 	en 	krentenbollen 	te 	bakken. 

Binnenkort valt de bestellijst weer bij u door de brievenbus en 

op www.vvdwp.n1 kunt u de bestelling doen. Vanaf 10.00 uur 

tot 16.00 uur kunt u bestelde oliebollen afhalen in de kantine 

die deze dag ook geopend is, ook voor een hapje en drankje 

bent u op oudjaarsdag welkom bij dwp. 

Namens het DWP Actiecomitee wensen wij u prettige kerstdagen en een sportief en gezond 
2013 

met vr gr 
Actiecomité  VV DWP 

INGEZONDEN 

DWP E3 

Op 15-9-2012 speelde de E3 tegen Read  Swart  uit de  
Knipe,  het was een beker wedstrijd. Bij het krieken van 
de dag vertrokken we richting de  Knipe,  om 9.00 uur 
werd er afgetrapt. De eerste 10 minuten ging de 
wedstrijd gelijk op, Wieke Heeringa moest in de 
achterhoede een paar handelend optreden, Read  
Swart  bleef wel aandringen, maar de eerste kans was 
toch voor DWP, Jelmer schoot iets te gehaast op de 
goal, de bal verdween naast de toch voor DWP, Jelmer 
schoot iets te gehaast op de goal, de bal verdween 
naast de goal, ook was Rianne bijna nog succesvol. 
Read  Swart  was niet echt onder de indruk van de 
kansen van DWP, ze vielen over de rechter kant aan, 
een schot van afstand was voor onze verdediging een 
verassing en we stonden met1-0 achter, DWP wist hier 
geen raad mee en zo stond het al gauw 7-0. De scheids 
vond het na 25 minuten welletjes en zo werd er gerust 
met een grote achter stand, maar verslagen waren wij 
nog niet. Na de rust gingen we goed van start, na een 
mooie pass van Meinte tussen de verdediging door 
kwam Jelmer oog in oog met de keeper, 7-1, zo kwam 
Read  Swart  nog dicht bij een doelpunt, Jeroen stapte 
handig over een schot van Read  Swart,  de bal 
verdween net naast de goal. De aanvallen gingen nu 
over en weer, Rianne speelde prachtig op Jelmer, deze 
speelt naar Niels 7-2 Read  Swart  kwam het 2e deel van 
de 2e helft sterk terug, ze maakten nog 2 doelpunten 
eind stand 9-2, kortom een leuke wedstrijd met veel 
doelpunten. 

Aitze Hiemstra/Hendrika Vermaning 

DWP E3  

Woensdag 19-9-2012 werd er een vriendschappelijke 
wedstrijd gespeeld tegen de El van FFS. In deze ploeg 
spelen de neefjes van Meinte en Thomas, om 17,30 
uur was de aftrap, en al gauw werd duidelijk dat DWP 
hier te maken had met een lastige tegenstander, vlotte 
combinaties brachten nogal wat onrust in onze 
verdediging, onze gelegenheid keeper Jeffrey had z'n 
handen vol om een tegen goal te voor komen, klasse 
Jeffrey, met een paar mooie reddingen kon hij niet 
voorkomen dat het 1-0 werd. De neefjes en de zijnen 
van FFS speelden frank en vrij door, en DWP had het 
zwaar, Jelmer kwam een paar goed over de linkerkant 
door maar kon niet afronden, zijn broertje Niels kwam 
wel oog in oog met de keeper maar miste het 
buitenkansje. De scheid blies af voor de thee met een 
ruststand van 8-0 De rust had ons goed gedaan, DWP  

kreeg FFS onder druk, en gauw hadden we de eerste 
bal in het net liggen, Niels schot de bal hard binnen. 
FFS kreeg het eerste kwartier geen grip op de 
wedstrijd, en zo was het Jeroen die zijn puike partij 
beloonde met de tweede treffer. We hadden in de rust 
van keeper gewisseld, Thomas stond onder de lat, en 
deed zeer verdienstelijk, FFS kwam in het tweede deel 
van de tweede helft onder de druk van DWP vandaan, 
zo had Thomas de nodige reddingen maar kon hij niet 
voorkomen dat FFS nog vier keer raak schoot. Kortom 
twaalf voor neefjes en twee voor DWP, een leuke 
wedstrijd met veel inzet van de kant van DWP en veel 
voetbal vernuft van FFS. 

Aitze Hiemstra / Hendrika Vermaning 

DWP E3  

Zaterdag 22-9-2012 stond de wedstrijd tegen IJVC E3 
op het programma, na de oorwassing in Vegelinsoord 
was het nu tijd voor een wedstrijd tegen een 
gelijkwaardige tegenstander. Bij het vertrek kwamen 
we op de valreep onze keeper Bart tegen, de klok bij 
de fam. Eefting liep een zeker 5 minuten achter, maar 
gelukkig was hij er. Op het door DWP vel begeerde 
kunstgras was de aftrap om 10,15 uur, al gauw bleek 
dat dit een andere tegenstander was dan de vlot 
combinerende neefjes van Meinte en Thomas. Maar 
toch was het IJVC die het leer voor het eerste keer 
tegen de touwen schoot, geklungel in de achterhoede 
had de 1-0 achterstand tot gevolg. DWP was nu wakker 
en zette aan, IJVC werkte de bal achter en een corner 
was het vervolg, Meinte stond op de goede plek en 
benutte het buitenkansje 1-1. IJVC kwam niet onder de 
druk van DWP vandaan en zo was er een mooie kans 
van Niels en Jelmer, maar Meinte schoot met 
afstandschot de 1-2 binnen. Onze keeper Bart moest 
tussen de vele aanvallen van DWP door een paar keer 
flink optreden, klasse Bart met een paar prachtige 
reddingen was DWP in de winning  mood.  Niels maakte 
vlak voor rust nog 1-3, de scheid blies voor de ranja, 
het was rust. Na de rust een mooie combinatie tussen 
Jelmer/Niels en Meinte 1-4. Na de aftrap van IJVC was 
Jeffrey de kluts kwijt, hij verwisselde blauw met groen, 
IJCV wist wel raad met de pass van Jeffrey en Bart kon 
de bal uit het net halen 2-4. De strenge coach sprak 
met de linksachter, en daarna speelde hij geweldig. De 
dames lieten zich ook goed gelden, zo had Wieke nog 
een mooi kans en even zo voor Joyce. Rianne speelde 
vandaag in de achterhoede, ze had met Wieke geruild, 
dit ging hartstikke goed, chapeau voor de dames, Joyce 
speelde weer midvoor, een mooi pass op Meinte die 
vervolgens Niels aanspeelde had de 2-5 tot gevolg. Alle 
DWPers dachten nu een doelpunt te gaan maken met  

Nieuws van het Actiecomité 

Rond het actiecomité is het op 
dit moment vrij rustig, de grote 
clubactie loopt op dit moment 
en we kijken alweer vooruit 
op de oliebollenactie die gaat 
plaatsvinden op oudjaarsdag 
maandag 31 december. 

Meer info over de oliebollenactie binnenkort op de 
website van DWP. 

De laatste koekactie was een groot succes, de route 
uitbreiding naar omliggende dorpen is zeker voor 
herhaling vatbaar. Helaas gaat het vinden van nieuwe 
bordsponsors de laatste tijd zeer stroef, daarom 
hebben wij besloten dat als er een nieuwe 
bordsponsor wordt aangemeld via een seniorenteam 
of lid, dit word beloond met een krat bier!! 

Helaas heeft Mieke Hoks aangegeven om uit het 
actiecomité te 	stappen, 	ook 	Wiebren 	Krist 
heeft aangegeven om per juni 2013 te stoppen. 
Wij willen dan ook Mieke en Wiebren alvast bedanken 
voor hun vele jaren inzet voor DWP! 

Op dit moment zijn we op zoek naar ca 4 nieuwe leden 
voor in het actiecomité, we willen het ook uitbreiden 
door meer acties binnen de club te organiseren. 

Technische Commissie v.v. DWP (TC) 

Doelstellingen en verantwoordelijkheden TC: 

De TC heeft een adviserende en sturende rol in zake 
het technisch beleid van de voetbal vereniging v.v. 
DWP te Sintjohannesga / Rotsterhaule. Voor zowel de 
pupillen/junioren, dames en senioren. 

De TC is door het bestuur van v.v. DWP gemachtigd, 
om al het geen te bewerkstellen om het niveau van de 
spelers / speelsters op zowel technisch, als sportief 
gebied naar een hoger plan te brengen. 

De TC is het aanspreekpunt voor alle 
aangelegenheden, vragen en problemen voor zowel de 
senioren, dames en pupillen/junioren van de v.v. DWP. 

Het bestuur en TC zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het aanstellen en ontslaan van de trainers voor de 
senioren, dames en pupillen/junioren van v.v. DWP. 

De TC brengt periodiek verslag uit aan het bestuur van 
v.v. DWP. De TC komt elke le  donderdag van de maand 
om 19:30 uur bijeen. Wanneer iemand vragen en op-
of aanmerkingen heeft, kan die zich aanmelden voor 
een persoonlijk onderhoud. Bij dringende gevallen kan 
er telefonisch of per  e-mail  opgenomen worden met 
één van de leden van de TC voor een sneller 
onderhoud. 
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AUTOSERVICE 

letimer Bro wer 
APK • Reparatie 

Onderhoud • Aircoservice 
e Kuinder 8a Heerenveen • Tel. 0513 - 633444 • autoservicejelrnerbrouwer.n1 
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Ook hét adres voor heerlijk gebak, 
cake, koek  etc...  

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.nl  
Info@ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

De Boer 
Hogedijk 184 
8463 NN Rotsterhaule 
Tel, 0513 552234 
Fax. 0513 552124  

Streek 74 8464 NE Sintjohannesga 
0513-801999 	info@joed-ictsnl 

Computer problemen 
Hardware 
Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken 

s,p,v1lio4 

CAMPING 
DEUKEMEER 

G Rustige familiecamping 
o Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
O Bruiloften en partijen 
o Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer  Rohe!  
Telefoon (0513) 55 13 4 1, 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11 a 8441 AB Heerenveen 
T 0513 651 299 1 F 0513 653 162  

datum 
8 september 
22 september 
6 oktober 
27 oktober 
10 november 
8 december 

Wedstrijd 
DWP — FC Wolvega 
DWP — Heeg 
DWP - DESZ 
DWP — Workum 
DWP — Delfstrahuizen 
DWP—Ven V '68 

Naam spe(e)I(st)er 
Marten Kruis (F2) & Maurice Hylkema (F2) 
Jouke Pieter Bakker (F3) & Christan de Boer (F3) 
Tjardo ldzinga (El) & Nynke Venema (D2) 
Mart de Boer (F2) & Sido Mulder (F3) 
Tjalling Groen (F1) & Pelle Wijnia (F1) 
Aleks Seinstra (F2) & Rixt Lusink (F1) 

Pupil van de week 	 

Het seizoen is weer van start gegaan en zo ook weer de 
foto's van de "pupil van de week" ze waren er weer. 

Marten Kruis (F2) en Maurice Hylkema (F2) waren de 
eersten die aan de beurt waren tijdens de wedstrijd 
DWP 1- FC Wolvega 1 op de foto met nieuwkomer 
Teun de Kleijne. 

U,Z• 

NOON 
EWEN 
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Jouke Pieter Bakker (F3) en Christian de Boer (F1) 
zagen een spannende wedstrijd tegen Heeg en wilden 
graag met Joran op de foto. 

Schema tot voor de winterstop: 

Tijdens de topper tegen DESZ zaten Tjardo ldzinga (El) 
en Nynke Venema (D2) op de bank en gingen 
vantevoren met Volken Huisman op de foto welke zijn 
debuut maakte op 16-jarige leeftijd in D.W.P. 1 
(complimenten). 



Mulder Schoonmaak )  

Am de Jong 
	_ 

J. 'f.relds-traweg 1,2, 8513CH Ouwsterhatilee 
tiIcfoinr. 06-21E140131 

410-5.v E I LIG IVEILIG  IDEE anicto rhou di  on  I n sita I latli eh 

ERKEND AARD— EN PROPAANGAS IINSTALLATEUR 

F'1/4`te colon ,dfooni 
..-~.~~1~12.51.1.1"*""  

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax, (0513) -84 11 84  

Glazenwassen 
Streeploos reinigen Win glas en kozijn. Eenmalig 01 
op contractsbasis voor particulier en bedrijf. 

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
piatdak ter preventie van wateroverlast. 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of ander ,f4evelmateriaa1 
aan woning of bedrijfspand. 

Meer informatie 
Wilt ti een vrijblijvende offerte of meer informatie, 
neemt u dan gerust contact met ons op. 

Tvwwantider-schoonmaak.nl 

Selectie en trainingsbeleid  

T.a.v. de Senioren: 
- De A selectie wordt bepaald door de 

hoofdtrainer. 
- De B selectie wordt bepaald door de 

trainer/leider van het 2e  team in samenspraak 
met de TC. 

- De selectie van het 3(  team wordt bepaald 
door de trainer/leider van het 3e  team in 
samenspraak met de TC. 
Het 4e  team wordt geregeld door de 
trainer/leider van het 4e  team. 

T.a.v. de Dames: 
- De selectie wordt bepaald door de 

trainer/leider van het damesteam. 
De doorstroming van de meisjes naar de 
senioren geschiedt door de TC in samenspraak 
met de trainer/leider van de dames. 

T.a.v. de pupillen/junioren: 
- De selectie / indeling van de diverse teams 

geschiedt door de jeugdcoördinator in 
samenspraak met de TC. 

- De indeling is bindend. 

T.a.v. 	de 	training/begeleiding 	van 	de 
pupillen/junioren: 

Wanneer de jeugdcoördinator of de TC geen 
trainers of begeleiders kunnen vinden voor een 
team, zullen één of meerdere ouders het team 
moeten trainen/leiden. 

- Indien er dan nog geen ouders beschikbaar 
zijn, zullen we genoodzaakt zijn om het 
betreffende team niet aan de competitie te 
laten deelnemen. 
De pupillen / junioren (F, E en D teams) zullen 
via een gerichte jaartraining (methode 'VTON') 
worden getraind. 

De samenstelling van de TC bestaat uit: 
- Voorzitter: Sietse Drenth (sietse.drenth@ziggo.nl) 
- Secretaris: Henry van Drogen 

(henry26468@hotmail.com) 
- Leden: Geert Dijkstra (g.dijkstra52@kpnplanet.n1) 

Bernardus van Stralen (bvstralen@kpnmail.n1) 
Mark Hulzebos ( hulza@hotmail.com) 

Ook wij zijn supporter van d.w.p.! 

B. van Hes 
	Pafkiis.„ 

Metselwerken 	ler 
Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterfictuie 
telso513551749 
mob.o6-15438112 

DWP 1 in presentatiepakken 

Op 6 september 2012 kregen de selectiespelers van 
D.W.P. nieuwe presentatiepakken uitgereikt. Voor het 
eerst sinds jaren een geordende foto met iedereen 
keurig in het gelid. Foto: Renata. 
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Scoren met ce 
Raoo sc Heerenveen 
Rekening,  cat  is het 
icee! 
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Ben jij een echte sc Heerenveen-fan en 17 jaar of 
jonger? Open dan een Rabo sc Heerenveen 
Rekening hij je eigen  hank,  le krijgt een Sc 

Heerenveen-pakket cadeau met een unieke 

voetbal. Met de Rabo sc Heerenveen Rekening kun 
je zelf geld storten en sparen. Vanaf je twaalfde 
krijg je een eigen pinpas. 

(Wk9—'1  

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nl/heerenveen  

. 	: ,,.. 

Rabobank 

www.roffeltweewielers.n1 
De Fiets, Bromfiets en Scooterspecialist 
Polle 7 8463 TJ Rotsterhaule tel. 0513 551117 

• De specialist in zuinige 4 takt scooters 
• Nieuwe scooters v.a. € 999,- 
• Ruim assortiment schakelbrommers 
• Fietsen nieuw en gebruikt 
• Electrische fietsen en spartamets 
• Groot assortiment onderdelen nieuw en gebruikt 
• Reparatie alle merken 
• Lease is bij ons ook mogelijk 
• Eigen haal en brengservice 

Openingstijden: 
Ma. t/m vr. 13.00— 18.00 uur 
Za. 10.00— 12.00 en van 13.00— 16.00 uur 

Voor vuurwerk aanbiedingen 
www.roffelvuurwerk.n1 

:tenon. '1, 	D.Wil 	4,,,,itse 	,  :. .. 	ge 	mini ii #, • 

11.W.P.  ' 	 O. 	..  ~IWO. • 	DMA 
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"- 
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Foto:  CI  Renata Dekker — 22 september 2012 

In de schijnwerpers. 

In deze uitgave de jongste E- en F-pupillen. 

D.W.P. E4  

Staand v.l.n.r.: Yntze Akkerman,  Bryan  Schippers, 
Jorian Darwinkel, Remco de Jong, Henk Kruis 
Zittend v.l.n.r.: Koen Groenewegen,  Jesse  Jens Mulder, 
Nick van der Meer, Jennifer de Jong 

Foto: © Renata Dekker— 1 okt. 2011 

D.W.P. F3  

Staand v.l.n.r.: Femke Hooijer, Christan de Boer, Jouke 
Pieter Bakker, Gerbrich de Boer, Martijn Vermaning 
Zittend v.l.n.r.: Jan-Eelko Bakker (leider), Gerrit 
Zuidema, Jarno Kroes, Thomas Hooijer, Sido Mulder, 
Coba Otten. Op de foto ontbreken Hendrikje en Jan 
Mulder (leiders). 



U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

VOLLEDIGE AIRCOSERVICE  ! 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS 
DOOR ONS VRIJBLIJVEND CONTROLEREN 
OP DE GOEDE WERKING. www.frlosveenwelde 

, 
p(frqezcieleil! 

Vow  gen 
dynainisdn 
da9je uit! ~MI ("3 ic 

"FJOUWERHUSTERPLEATS" 
Maisdoolhof, Waterfiets- en Kanoverhunr. 

Theeschenkerij, Greitlegolf,  etc.  
Voor zowel geáns- als groepsulijes. 

www.aktiviteitenboerderij.ni  

Vr  us er e 	 e 
TeL /Fax 0513 551 418 - Mob. 06 303 393 

- Tel:(0512) 340440 - www.slumpenbos.nt 

Garagebedrijf 

B 1.1 KE R  
LW/  
BOVAG 

STREEK 130, 8463 NE ROTSTERHAULE 
TELEFOON 0513-551560 
• Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle 

merken auto's. 
• APK met milieumetingen. 
• Scherpe prijzen in kwaliteitsonderdelen, banden, 

accu's en uitlaten. 
• Moderne test- en regelapparatuur. 
• Service, kwaliteit en persoonlijke benadering. 
• Kortom: een garage bij u in de buurt waar u echt  

geholpen wordt. 

Met Glas Sport Joure en Masita Sportwear heeft de 
voetbalvereniging D.W.P. een lucratief 5 jarig 
sponsorcontract afgesloten voor de levering van 
sportkleding en sportmaterialen. Donderdag 6 
september ondertekenden, onder toeziend oog van 
een tevreden voorzitter, Jan en Andries Glas het 
contract. 

SI 	p  111 	111  
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meubelen . 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

DWP sluit 
sponsorcontract.. 

DWP sluit lucratief sponsorcontract 

Folgersterioane 56 - Drachtstercompagnie 
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Sfe e !takers 

Streek 180 8463  NH  Rotsterhaule tel. 0513-551310 	info@gebo-wonen.n1 

Onderhoud, verbouw 
nieuwbouw/renovaUe, 

NVOB 
KORT 
Thnmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.kortbouw.n1 

in en rondom het 

vernield wordt in en 

Iedere maand een leuke actie! Neem 
snel een kijkje op mijn web site 	 or 
de nieuwste actie viww.kapsalonanja,n1 

afspraak: 0513-551704 

V.V. DWP Sintjohannesga / Rotsterhaule  
De Technische Commissie heeft in overleg met bestuur 
en jeugdcommissie het besluit genomen om voor de 
club en haar leden gedragsregels op te stellen. 
Hieronder is het eerste deel te lezen. Wij verwachten 
dat onze leden zich hierin kunnen vinden en zijn van 
plan deze per 1 januari 2013 in te voeren. 

Algemeen  
- Gemaakte afspraken nakomen. 
- Beslissingen van scheidsrechter/grensrechters 

accepteren. 
Sportief gedrag zowel op, als buiten het veld. 
Niet pesten, schelden, vloeken of discrimineren. 
Luisteren en respect tonen tegenover trainers, 
leiders en andere vrijwilligers. 
Verboden te roken in de kleedkamers, 
besprekingsruimte, bestuurskamer en kantine. 
Zorg er voor dat de eigendommen van 
goed worden beheerd. 
Zorg ervoor dat het 
sportcomplex netjes blijft. 

- Zorg ervoor dat er niets 
rondom het complex. 

- Plaats fietsen / brommers 
daarvoor bestemde plaatsen. 

- Zorg ervoor dat de ingang naar het complex te 
allen tijde vrij is. 
Onder 16 jaar is het verboden om alcoholische 
dranken te nuttigen op het sportcomplex. 

- Verdovende middelen of ander drugsgebruik is ten 
strengste verboden. 

- De jeugdcommissie, de technische commissie in 
overleg met de leiders/trainers van  vv  DWP 
bepalen de indelingen van de spelers t.a.v. het 
team, waarin zij komen te spelen. Hierbij heeft 
jeugdcommissie het laatste woord.  

Lidmaatschap en contributie  
- Het lidmaatschap loopt van juli t/m juni 
- Opzeggen (alleen schriftelijk bij het secretariaat van  

vv  DWP) voor 1 januari van het lopende seizoen 
betekent, dat er contributie betaald moet worden 
voor een half jaar . Wanneer het lidmaatschap 
opgezegd wordt na 1 januari ( tot 31 mei ), dan is 
men over het gehele jaar contributie verschuldigd. 
Het innen van de contributie gaat via automatische 
incasso. 

Pupillen / iunioren  
- Trainen is verplicht. Bij verhindering afzeggen bij 

trainer of leider. 
- Ruim voor aanvang van de training op het 

trainingsveld in de juiste trainingskleding staan. 
(periode 1 oktober tot 1 april trainingspak is een 

lange broek en het dragen van scheenbeschermers 
verplicht). 

- Fietsen, brommers of scooters op de daar voor 
bestemde plaats plaatsen ( niet voor de hekken 
van de ingang). 

- Spelmateriaal zoals ballen, pionnen, hesjes na 
afloop weer netjes opbergen op de juiste plaats in 
het ballenhok. 
De trainer / coördinator is de " baas " op het 
trainingsveld. 
Na afloop van zowel de training als wedstrijd 
verplicht douchen! Zorg ervoor dat je shampoo, 
handdoek en schoon ondergoed bij je hebt. 

- Na afloop van de training of wedstrijd, dient de 
kleedruimte schoon te worden achtergelaten (een 
ander team wil ook graag in schone ruimte 
omkleden). 

- Per week worden er 2 junioren per team 
aangesteld, die moeten zorgen dat de kleedboxen 
netjes worden achtergelaten. 

- Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 

Ouders en familieleden  
U respecteert de beslissingen van de 
scheidsrechter en de grensrechters. 

- U bent het voorbeeld in woord en gedrag voor de 
kinderen. 

- U bent hun grootste supporter en moedigt 
daarom positief aan. 
U stimuleert uw kinderen. 

- U geeft uw mening tegen de juiste personen op de 
juiste plaats. 

- U doet mee in rijschema's naar de uitwedstrijden 
en toernooien. 

- Wanneer u niet kunt rijden zorgt u zelf voor 
vervangend vervoer. 

- U heeft discipline en verantwoordelijkheidsgevoel 
en zult indien nodig daarnaar handelen. 

- U respecteert een ieder die bij de wedstrijden 
betrokken is, zowel uit als thuis. 

- U spreekt anderen aan op negatief gedrag. 
- U houdt op toerbeurt controle bij de boxen tijdens 

en direct na de training of wedstrijd, een en ander 
in overleg met de trainer / leiders van het team. 

- U bent er verantwoordelijk voor, dat niet alles op 
de schouders van de  !eiders  en of trainers of 
andere vrijwilligers van  vv  DWP komt. 

- U beloont uw kinderen niet ( door het geven van 
geld!!) voor het leveren van een sportieve 
prestatie.  

- Aileen  aanmelden als lid en betalen van 
contributie is niet voldoende. 

- U draagt  vv  DWP positief uit. 

Volledige document is te vinden op de website. 
Reacties graag naar de jeugdcommissie. 

vv DWP 

/ scooters op de 

de  
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A-selectie D.W.P. 1, 4e klasse A 

Boven v.l.n.r.: 
Sven Mulder, Sjoerd Koopmans, Bernard Jager, René Hulzebos, Jos Buijs, Martin Sietzema,  Durk  Jager (leider) 

Midden v.l.n.r.: 
Hendrik Noppert (verzorgster), Joke van Hes  (ass.  scheids), Leo de Jong, Anton Holtrop, Burghard Kombrink, Gerard 
Kerkstra, Jelmer Bos,  Dylan  Meijer, Gerrit Meint Holtrop (keeperstrainer), Geert de Jong (leider) 

Onder v.l.n.r.: 
Jelle Hoekstra, Teun de Kleijne, Atze Luinenburg, Jan Pasveer (hoofdtrainer), Volken Huisman, Klaas Bos, Jan Ype 
Holtrop 

Foto's: 0 Renata DVkker —8 september 2012 
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Even voorstellen..... schoonheidssalon 

Peta,31.1.s-hm, 

Thuis in uiterlijke 
Bij rnlj ben! uam bet iulate betaalbare adres vbar 

- 	- 	• Gelaatsbehandelingen 	, 
, 	. Lichaainsbeitandelingen 

. Massages 
• Cosmetische hand., nagel« en voetverzorging 

, 	• Make-up 
• y9ebec,os iroducten  
Infer~  mar de inogelijk~! 

jiff° 	.petrabijker.rill 
vvivw.petrabijker.n1  

,Streek 162, 8.463 NG Relsterhaule 
Tel, 0513- %10 24. WI 06-2303 4259 
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Th.Visser 

,l'vet"6:1 
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J.Veldstraweg 
Ouwsterhaule 

Tel 0513-551369 
of 

Kadijk 12  
Rotsterhaule 

Tel 0513-651732 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

UW vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter: Dhr L.P. Bos 

te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074 

of bekijk onze website: 

Friesland"  

,. 
..V . 

Kadijk 
0513 - 

41  °Nebo,  
S1 	--, 

(I -.) ,,,\.) 
, _It...1- 4 `)----"'•\ 
—, .•-z\-'(___/) 

f•-- 	(--- 

bierenpens 
Rotsterhaule 
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- 	T: 	) 
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2 - 8463  VC  Rotsterhaule 
55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47 www.uitvaartsintjohannesga.n1 
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Kijk ook eens op www.wminnesnoa.ni  
Technisch bedrijf W. Mlnnesma 

Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 

F.0513 67 78 04 

E.: info@wmIrmesma.n1 

vaisinstallateurs 

Een supermarkt met eten 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: 

Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

/TIM 

57111L,® " metabo 

Wijzonol 

r 

a—ws 
tr 

" 

Merstma 
land -tuin - doe het zelf 
Streek 198! Rotsterhaule I T: 0513.551216 I www,kerstma.heida,n1 

14 KRAAK 
Installatietechniek 

-ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

Kadijk 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www,kraakinstallatianl  

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Bent u doe-het-zelver? Kom dan bij ons voor uw installatiemateri-

aal. Ook voor deskundig advies! Kom eens een kijkje nemen in onze 

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

) 
rl. ; 

Super in de buurt! 
Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 

Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

Voor al uw installatiewerkzaamheden: 
• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders,  hour-  en gaskachels. 

dog' di41 
p 	CLUB van 100  

van D.W.P. 

de wite  peal  

WPvrienden Rotsterhaule 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A lgera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan di Anneke Lageveen 

Jan i Bokma Jan di Leny Knijpstra 
Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie di Minne Modderman 

Hendrik di Af Ina di Sophie Remmelt Modderman 
Herman di Gientje Sjirk di Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  di Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 

Peter Hulzebos Piersma - van der Ven 
Modderman koek di banket André Foppes 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak Jan Ype di Anno Holtrop 

Henk di Lucie van Hes Anne di Grietje Knol 
Johan Kok Wietze Toering 

Atze Pieter van Stralen Van der Vlugt di Willems - Joure 
Drive In Lightningbolt Eelco di Marco Visser 

Oane Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Anske  Gretha de Jager 

be Kroeg - Heerenveen Ype di Mariejette Bijker 
Patrick de Jong Jan Sloothaak 
Mangal Haringsma Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Sjoerd di Roelie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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