
ACTIVITEITEN 
Zomerdrives 
Juni tot en met augustus 
maandagavond, woensdagmiddag  
en -avond. Aanvang middag 13.30  
en avond 19.30. 

Zomercompetitie Schaakstad 
Op woensdagavond in de maanden 
mei, juni en juli. Aanvang 19.45 

Barbecue Drive zondag 10 juli 
Inloop vanaf 12.00,  
aanvang bridge ca. 12.45 

Vaste speelmomenten vanaf 
september: 
Maandag:  
Drive Inn Bridge en starterscursus 
19.30 
Dinsdag: 
ANRB de Parel Bridge 13.30 
Klaver Vier Bridge 19.30  
Woensdag: 
Oefenclub Bridge 13.30 
Klaver Vier Bridge 19.30 
Schaakstad Schaken. 19.45 
Donderdag: 
Klaver Vier Bridge 13.30 
Drive Inn Bridge 19.30 
Vrijdag: 
ANRB de Parel Bridge 13.30 
Klaver Vier Bridge 19.30 
Zondagdrive: 
Op de tweede en vierde zondag van 
de maand 13.30 
Voor meer informatie zie onze 
website 
www.denksportapeldoornnoord.nl 

Feiten en cijfers 
Financieel resultaat 2015:  € 9.015 
Eigen vermogen per 31-12-2015:  € 11.231 
Aantal leden:    ca. 500 
Aantal bezoekers per week:   ca. 450 

DVAN  
Het bestuur van DVAN is trots op wat er tot nu toe is bereikt. Na 
een turbulente voorbereidings- en opstartfase en na twee speel-
seizoenen, kunnen wij met veel genoegen constateren dat het 
concept brengt wat beoogd werd: een gezonde exploitatie en 
goede functionele accommodatie voor de lidverenigingen en vele 
tevreden bezoekers. Dit alles was niet bereikt zonder de inzet van 
vele vrijwilligers van de kunstcommissie, de kerstcommissie, de 
barcommissie, de dames die de schoonmaak verzorgen en de vele 
barvrijwilligers. 

  
 

Betrokkenheid leden  
Verheugd is het bestuur met de toenemende betrokkenheid van 
leden. Zo is er sinds een jaar een ledenraad die de belangen van 
de leden bewaakt, zijn er succesvolle initiatieven vanuit de leden 
zoals “De Oefenclub” op woensdagmiddag, de zondagdrives in 
de maanden met een R, diverse schaakevenementen, en nu ook de 
zomerdrives op de maandag, woensdagmiddag en -avond. Leden 
steken hier veel tijd in en leveren daarmee een belangrijke 
bijdrage aan het succes van het denksportcentrum.  

Beleid DVAN  
Het beleid richt zich op drie speerpunten: 
1  gezonde exploitatie 
2  verbetering accommodatie ( toiletgroep) 
3  uitbouw activiteiten (toernooien, cursussen, jeugdactiviteiten, 
klaverjassen, aantrekken verenigingen, organiseren activiteiten). 

Concept DVAN 
Het bieden van een betaalbare goed gefaciliteerde accommodatie voor verenigingsactiviteiten. 
De aangesloten verenigingen betalen per lid 80 cent contributie per speelmoment. Op de consumpties wordt een marge 
van € 1,05 gemaakt. De aangesloten vereniging ontvangt 10 cent per verkochte consumptie en krijgt per speelmoment 
€ 7,50 vergoeding voor het barpersoneel. 

Er is ruimte voor meer verenigingen. Weet u een vereniging of activiteit waarvoor ons denksportcentrum 
interessant is, laat het ons weten! E-mail denksportapeldoorn@telfort.nl of 055-7851079 
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