USS Claude V. Ricketts /(eski adıyla) USS Biddle DDG-5
Büyük nikel #21, Nisan 2019
Bülten Editör Notu

Yeni bir bülten Editör arıyorum. Kimse iş alarak ilgileniyorsanız, lütfen bana ulaşın Burada.

2020 DDG-5 Reunion
Son Aralık ayında ABD Donanması JHNSA için Charles F. Adams üzerinden teslim olmayacaktır ve bu yana
2018 Reunion Crew toplantısı o Norfolk/Virginia Beach içinde 2020 Reunion olması için oy verildi hakkında
haber Ile Adams bir tarih t tarafından Jacksonville olmak için gitmiyor o belirlenir, 2020 Reunion şimdi
Norfolk/Virginia Beach olacak.
Reunion 7 Mayıs 'ta yapılacaktır aracılığıyla Olabilir 9, 2020 tatil Inn Virginia Beach – Norfolk. Sözleşmeler
ve etkinlik planlaması sonuçlandırılır ve daha fazla bilgi bu yıl daha sonra kullanılabilir olacaktır. Otel
rezervasyonları Mayıs ayından itibaren yapılabilir.

Icra Direktörü/Başkan Yardımcısı

BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com
Sevgili gemi arkadaşları,
Umarım Kuzey 'de oturan herkesin sonunda çözülme vardır. Çok sizin için acımasız bir kış oldu ve ben daha
hafif sıcaklıklar için sabırsızlanıyoruz eminim.

Bizim gemiler Reunion, Norfolk, Virginia Mayıs ayında yapılacak 7-9, 2020. sen 6 erken kontrol etmek ve 10
Check Out mümkün olacak. Yakında, Eğer gelecek ay rezervasyon yaparken kullanmak için otele doğrudan bir
bağlantı alacaksınız. Kirk Web sitesinde yayınlayacağız, ve ben FB sayfasına koyabilirsiniz.
Şu anda biz geçmişte yaptığımız herhangi bir tur farklı olacak bazı eğlenceli Turlar üzerinde çalışıyorum, Biz
USS Wisconsin ziyaret edecek, Victory Rover, vb bir tekne yolculuğu almak Norfolk 'taki kısa
konaklamalarımız sırasında yapılacak çok yer var.
Son 10 yıldır maliyetimizi aynı tutmayı başardık. Bizim Reunion uygun maliyetli tutmak için bir çaba, ben
Norfolk insanlar temas var Kullanın Donanma için yeniden sendikalar yapmak. Biz en iyi anlaşma mümkün
ancak maliyet yaklaşık% 15 artmıştır fark edecektir alacaksınız. Biz de bizim hazine var $ $ ile bazı giderleri
sübvanlemek mümkün olacak. Bu yüzden lütfen bu kadar iyi Reunion yapmak bize katılın.
Herhangi bir sorunuz varsa, endişeleri, ya da size çözülemez özel ihtiyaçlar, e-posta GJohn11905@gmail.com
yoluyla bana bildirmek için çekinmeyin veya bana bir çağrıt 813-786-8958.
Yani, takvim işaretle, eski gemi arkadaşı aramak ve onları gelmek için teşvik ve ben 2020 Mayıs ayında herkesi
görmek için sabırsızlanıyoruz!
Tüm destek için teşekkür ederiz.
Glenn Johnson 'ın Yöneticisi. Yönetmen-DDG5 mürettebat üyeleri Assoc.
BT2 64-68 Biddle/Ricketts üzerinde servis

Başkan

ET3 John Cubells (85 – 88): 63jcubells@gmail.com

Başkan Yardımcısı

Jim Miller 2019 Mart başlarında Başkan Yardımcısı olarak istifa etti.

Geminin Haziner

BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com
Geçerli dernek hesap bakiyesi:

Amen köşesi
BM3 Kadir değirmenci (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net
Son bültenden beri aşağıdaki gemi arkadaşları ve aile üyelerinin geçişini bildiriyoruz:
•

LTJG Laurence (Larry) Keith Paddack, füze ofisi (7/63 – 7/64), 5 Aralık 2018.

Yukarıdaki herhangi bir hakkında daha fazla bilgi varsa, lütfen bana ulaşın Burada.

Bir mesaj Için Dernek bayanlar
Tüm donanma eşleri için "Merhaba"! Sonraki Reunion sadece biraz bir yıl uzakta böylece denizciler ile oturmak
ve planlamak başlamak için takvimleri işaretlemek! Eşleri öğle günleri ve geziler ya da sadece rahatlatıcı ve
güneş/havuz tarafından okuma yaparak zevk, onların erkekler toplantılar (ya da sadece takılmak ve hatırlama)
gidin! Reunion sırasında tüm katılmak için bekliyoruz etkinlikler olmuştur gerçekten eğlenceli Çok (geçen yıl
biz büyük bir tur gitti)!
Ben bir "iki-Reunion Veteriner" ve diğer eşleri toplantı ve onları tanımak zevk var! Reunion Cumartesi akşamı
akşam yemeği gerçekten harika bir zaman olduğu kanıtlanmıştır ve sessiz Müzayede her yıl (ve çok eğlenceli)
daha iyi oluyor! Stacy ve John Cubells ve Michael ve ben zaten Müzayede bağış için harika öğeler toplamaya
başladık!
... Artı! ' Şimdi bu duymak ' * * haber flaş! * * Michael bir sonraki Reunion akşam yemeği müzayedede tekrar
bağış için başka bir yerli Amerikan yıldızı yorgan elde ediyor! Bu Kendisi yapar katılan Reunion bir gerekır!
Görmek için umut Hepiniz var!
Betsy Cheney (Michael Ilk Mate)

A WWeb Yöneticisi 'nden Ord
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64-3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy
Koca nikel. Navy – USSClaudeVRicketts. Navy
Gemi arkadaşı bilgi veritabanı güncellemesi:

Geç 2008 ve bu bültenin kurulduğu günden bu yana, 511 gemide kayıtlı Büyük nikel Web sitesi. Sürekli
temizlik ve mürettebat kayıt veritabanı güncelleme çalışıyorum ve tutarlı olmayan veya veritabanındaki çeşitli
tablolar arasında çoğaltılmış birkaç veri girişleri kaldırıldı. Ben de kayıt veritabanı tablosu ve Master Crew
listesi veritabanı tablosundan "iyi bir e-posta listesi" bir araya koymak için denemeye devam ediyorum. Master
Crew listesi bir Excel elektronik tablo bazı 700 + gemide hizmet gemi DDG-5 bir arada Carl Slack tarafından
yıllar boyunca çeşitli diğer donanma ve kıdemli web sitelerinden bilgi dayalı olan DDG-5 gemilerinden bir kez
veya başka bir kayıtlı üzerinde görev yaptı . MCL 'deki tüm adlar site kayıt veritabanıdır ve veritabanındaki
tüm adlar MCL 'de bulunmamaktadır.
Ben şeyler temizlemek için çalışıyorum çünkü, ben kayıt veritabanında var e-posta adresleri iyi ya da değil (Ben
kötü bir adres var gösteren bir geri dönen e-posta olsun anlamı değil) görmek için yıl boyunca bir kaç kez bir eposta göndermek. Bu bülten Itibariyle orada 69 gemi şimdi kötü e-posta adresleri (yani, ben e-posta yoluyla
onlarla iletişim kuramıyor) sitede kayıtlı vardır. Ben kötü e-posta ile bu gemi listeleri sitenin ev portu sayfasına
bir düğme ekledik Adres ve eğer adınızı orada olmadığından emin olmak için birkaç dakika sürebilir Eğer bunu
takdir ediyorum. Eğer öyleyse, lütfen Bana ulaşın güncelleştirilmiş e-posta adresiniz ile ve veritabanı
güncelleyebilirsiniz. "Kötü e-posta" adlarının listesini görüntülemek için buraya tıklayın.
Ayrıca, bu yüzden siteye giriş ve kontrol/bilgilerinizi güncellemek ve/veya Kayıt bilgileriniz hala orada ve
güncel olduğundan emin olmak istiyorum. Bunu yapmak için talimatlar "başlıklı kırmızı düğmeye tıklayarak
erişilebilir Web sitesi ana sayfasında vardırNasıl Hedef Kayıt bilgilerinizi kontrol edin/güncelleyin."
Buna ek olarak, henüz Web sitesinde kayıtlı, Bunu yapmanı tavsiye ederim. Yapmak kolaydır ve girdiğiniz
bilgiler gemide bilgi dışında özel tutulacaktır, Hangi mürettebat kadroda görünecektir. Eğer Zaten kayıtlı ve
Web sitesine giriş, diğer kayıtlı sh e-posta mümkün olacakMürettebat listesi aracılığıyla ipmates yanı sıra DDG5 mürettebat Derneği faaliyetleri üzerinde güncel tutulmaktadır. Eğer soru veya sorun kayıt varsa, lütfen Bana
ulaşın.

Ölen gemi arkadaşları:

Web sitesinin başlangıcından bu yana, sitede kayıt yapmış birkaç gemi geçti. Bu gemi arkadaşlarını mürettebat
kadrounda Camgöbeği renkli bir arka plan ile belirtmiş oldum.
Bir gemi arkadaşı Web sitesinde kayıtlı olmasa bile, ya da kuruluşundan önce uzakta geçti, ben hem
krewmembers ve Gemi ömrü boyunca gemide hizmet edenler aile üyeleri için bir musluklar sayfası sürdürmek
girişiminde. Birkaç isim çok sınırlı bilgi var hangi listelenir. Listedeki birini görürseniz, lütfen Bana ulaşın Bu
yüzden onların bilgilerini güncellemek için deneyebilirsiniz.

Aile kaydı:

Aile Tescili sayfa oldukça uzun bir süre için raf üzerinde olmuştur. Henüz pek çalışmayacak birkaç şey
deniyorum. Aslında planladığdan çok daha fazla zaman alıyor, ama yeni fikirler ile gelmeye devam ediyorum
ve onları uygulama zaman alır. Ben hala gelecekte bu giriş/kayıt kutusunda Home Port sayfasında bir göz dışarı
tutmak için bazen mevcut umuyoruz.
DDG-5 mürettebat üyeleri Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen ölen gemi arkadaşlarının bu aile
üyeleri ile temas kurmak için Aile kaydı ile benim dileğim. Bu, yaşayan gemi arkadaşlarının aile üyelerinin
kayıt yapamıyor demek değil. Onlar isterseniz kesinlikle de bekliyoruz.

DDG-5 bayanlar yardımcı:
2016 Reunion 'Da, Mehmet hüseyin Brown, Charlie Brown 'ın eşi (RD1, 64 – 67), eşleri ile Reunion katıldı bu
kadınların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri listesini bir araya koydu. Mehmet hüseyin
o eve geldi ve listedeki tüm kadınlara gönderdi liste kadar yazdım. Bu bana büyük nikel Web sitesine bağlı bir
DDG-5 bayanlar yardımcı site sahip fikir verdi.
Ben bir DDG-5 bayanlar yardımcı için sayfaları minimal bir dizi birlikte koyduk burada bulunabilir. Sayfalar
da artık büyük nikel Home Port sayfasından kazanılmış olabilir.
Orada şu anda bir kayıt sayfası ve kayıtlı bir üye ekran sayfası (karımın bilgilerini bulabilirsiniz) dışında çok
var. Eğer Lady iseniz kayıt olmak istiyorum, o denemek için hoş geldiniz. Onun bilgileri LA veritabanında
saklanır ve ben onu silmek için emin olun. Hala oldukça doğru çalışmıyor bazı şeyler olduğunu unutmayın ve
ben onları sabit almak için umut yakın gelecekte.
Eğer Leydim böyle bir şey düşünürse iyi bir fikir olur. Lütfen bana bildirin ve üzerinde çalışmaya devam
edeceğim. Ayrıca, sen ya da onlar siteye dahil şeyler fikirleri içerebilir ve ben onları dahil göreceksiniz.
Bayanlar yardımcı kayıt biraz aile kayıt yukarıda bahsedilen gereksiz olacağını ve ben bir şekilde
birleştirerek/iki kayıt bağlayan bakmak istiyorum unutmayın.
Güncelleme: Ben Ladies yardımcı sayfasında çok ilgi duymadım ve böylece onunla çok yapmadım.
DDG-5 kadınlara bakmak için bir sonraki buluşmasında daha önemli bir şey olabilir.

Storekeeper 'dan bir kelime

RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy
Bu konuda DDG-5 gemiler mağaza iş için açıktır. Satılık öğeler gemiler bardak, gemi şapkaları, gemiler
yamalar, meydan sikke, polo gömlek ve denim gömlek (uzun ve kısa kollu) içerir. Ben şimdi kaydetmek
ve/veya formu yazdırmak için alt düğmeleri ile on-line doldurabilirsiniz yeni bir sipariş formu uyguladık. Ben
de sipariş güncellendi kredi kartı satın alma kullanımını içerecek şekilde formu. Şu anda Visa, Mastercard,
Discover ve American Express kabul ediyorum.

Bir Not 2020 Reunion. Ben Norfolk içine uçan olacak (Bu bülten zamanında emin değil) Reunion yapmak
varsayarsak Reunion 'da satıştan bir sürü hisse senedi getirmeyeceğim. Ben ne kadar paketi olabilir bağlı
olarak, gömlek ve diğer öğelerin bazı örnekleri olacak. Bir sipariş formunu doldurmanız gerekir. Reunion ve
siparişlerinizi dolduracağım zaman I sonra eve dönün Reunion.
İsterseniz, Reunion teslimat için ön sipariş öğeleri. Ben bu siparişleri dolduracak ve önceden otele (Eğer benim
bavul onları paketi olamaz) sevk var Norfolk benim kalkış. Ben kısaca stokta var ama nakliye maliyetleri her
iki Whys yasak yol olacağını karar gemi Mağaza öğeleri göz önüne aldı.
Posta oranlarında artar nedeniyle, ben $50 ve $15 üzerinde siparişler için $10 altında siparişler için sevkiyat
maliyetlerini artırmak zorunda kaldım $50.
Ayrıca, şimdi kredi kartı siparişleri alıyorum. Hala sipariş formunu doldurmak ve bana göndermek gerekir (ya
e-posta veya salyangoz-posta yoluyla). Ben on-line sipariş noktasına gotten değil, ben bunu nasıl yapmak ile
sallanıp kulüpler rağmen.
2016 Reunion 'Da, Adams Müzesi 'nden indirimli maliyetle bazı gemi modelleri aldım. Uyarı, bu oldukça
küçük Ölçek. Bu $20 artı $ için gemi Mağazası aracılığıyla mevcuttur10 Nakliye.

