
 
 De DSR nieuwsbrief van december 2019 

 
Bouwen van de Geit I 
Zoals vanaf de straat mooi te zien is, is de Geit zo goed als af. Hulde aan bouwmeesters Tom 
en Kevin, en verder iedereen die mee heeft helpen bouwen. Omdat we ongetwijfeld mensen 
vergeten noemen wij maar geen secondanten of helpers - een ronde applaus voor iedereen is 
echter op z’n plaats, want de meeste mensen die dit lezen hebben hieraan op een of andere 
manier wel bijgedragen. Onze *eerste hindernis* is een feit!!! 
 

 

 
Hekwerk 
De poorten hangen! Rick en team: onmeunig bedankt voor deze - toch wat ondankbare - taak!!  
Nu de omheining volledig af is, kunnen we al onze bouwkundige energie in hindernissen steken!  
 

  

 
 
 
 



 
 
 
Andere bezigheden 
 

- Onderdelen voor de volgende constructies komen alweer binnen: we hebben in de loop 
van november een berg netten en touwen (zie onder) aangeschaft in Friesland. En zie 
hier het geraamte voor onze Bok(ken)!!  

 

  

 
- Naast het fysiek bouwen van de Geit zijn we op vrijdag 22 november bij de scouting 

geweest om te knopen aan onze touwen (die van boven). Een aantal leden zijn 
inmiddels eindsplits-kundig! 

 

 

 

 
- Metselen van ons stroomhuis 



 
 
 

- De commissie Fysieke Ruimte broedt al op nieuwe ideeën. Hieronder een voorproefje. 
Binnenkort meer! 

 

 
 
Van de bestuurstafel 

● Chiel heeft namens de SponsorComm een cheque t.w.v. 2000 euro in ontvangst mogen 
nemen van het Noaberfonds. 

● We zijn druk bezig met het voorbereiden van de stukken voor de ALV van januari 2020. 
Per mail zal er eind december/begin januari daarom e.e.a. jullie kant op komen. Graag 
verzamelen we daarop alvast zoveel mogelijk feedback vóór de vergadering, zodat we 
waar mogelijk ellenlange discussies tijdens de ALV voorkomen.  

● Waar we op dit moment o.a. aan werken: 
○ Huishoudelijk reglement 
○ Kascontrole 
○ Lidmaatschapsformulier 
○ Informatieblad aanmelding 
○ Hindernislogboek & trainingstijden 
○ Overzicht trainers, geinteresseerde assistent-trainers, SBN opleidingshuis 
○ Officiële aanmelding SBN 

● Aangezien we het eerste jaar met een interim-bestuur hebben besloten te werken, staat 
er in januari 2020 een bestuurswissel op de agenda. Misschien iets voor jou? Details 
volgen in aanloop naar de ALV 



 

 
Wat er nog gaat gebeuren de komende tijd 

- Bouwen Bok I, onderdelen zijn besteld; 
- Bouwen Spin I, onderdelen zijn besteld en voeten worden gemaakt; 
- Algemene Ledenvergadering DSR, 31 januari 2020. Zet het vast in je agenda! 
- 28 december: een loopje in omgeving Losser + DSR terrein en DSR kerstborrel in de 

avond 
- Groepsfoto maken voor kerst/nieuwjaarskaart voor de sponsoren. Datum moet nog 

geprikt worden. 
 
En dan nog even dit… 

- Ondanks het feit dat we de jongste vereniging van Losser zijn, is afgelopen maand 
redelijk geruisloos een 2e Abraham gearriveerd. Erwin van N. uit O. is, naast onze Bert 
S. uit een andere O., de 2e die de 50 gepasseerd is. Waarvoor hulde. (Ene P. R. uit H. 
vergeten we even voor ‘t gemak. Die heeft al genoeg in het zonnetje gestaan dit jaar ;)) 

- Pop-up art vind je niet alleen in de grote stad, maar ook gewoon in Losser! Na de 
sleutelhangers komt er binnenkort mogelijk een geheel nieuwe lijn met exclusieve DSR 
kunst. Let wel op: zolang de voorraad strekt! 

 

 


