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Bülten Editörü Notu 
 

Yeni bir Haber Bülteni Editörü arıyoruz.  Herkes iş alarak ilgileniyorsa, buradabanaulaşın. 
 
Felemenkçe: Lütfen bültenin web sayfasına dilinizde  bakın.   
Almanya: Dilinizdeki bülten için lütfen web sitesinikontrol edin.. 
Yunanistan: Dilinizdeki bülten için web sitesinebakın. 
İtalya: Per bülten nella tua lingua, controlla web sayfasına. 
Turkey: Dilinizdeki bülten için lütfen web sayfasını kontrol edin. 
 

2021  DDG-5 Buluşması 
 

The during 2021  DDG-5 Reunion Perşembe,    6 Mayıs  Pazar  9 Mayıs  ile yapılacaktır, 2021 
Çarşamba öğleden sonra erken kontrol  ile,  Mayıs  5, 2020. Reunion    Holiday Inn Virginia 
Beachyapılıyor - Norfolk.  2021 Reunion'a katılmayı planlıyorsanız veya sadece katılmayı düşünüyorsanız, 
lütfen The Big Nickel web sitesinin 2021  Reunion sayfasında bulunan çevrimiçi Reunion Survey'i 
doldurmak için zaman ayırın.  Buhaber bülteninin sonunda geçici 2021 Reunion gündemi ve 2021  
Reunion Kayıt  Form web sitesinde 2021 Reunion sayfasında bulunan ek olarak bulabilirsiniz. 
 
Otel oda fiyatları müzakere edilmiştir ve 119 $ / gece (artı vergiler) ya bir çekyat veya 2 
kraliçeler, her ikisi de sigara içilmeyen bir kral için  vardır.  Oranlar 3 gün önce (3 Mayıs) ve 3 gün 
sonrası (12 Mayıs) resmi birleşme tarihleri için iyidir.  Rezervasyon yapmak için web sitesindeki 
oOtel  Rezervasyon  Bilgileri sayfasına  to make reservationsözel bir buton yerleştirildi.  Bu 
bülten itibariyle,  otel sitesinde rezervasyon formu sadece 6 Mayıs-9 Mayıs arasındaiyi , biz otel 
bu düzeltmekeğer görmekte yizrağmen.   Sonuç olarak,  ierken varmak ve/veya geç ayrılmak için 
rezervasyon yapmak istiyorsanız, doğrudan oteli arayın(1-757.226.9119) ve grup kodumuzdan 
(DDG) bahsetmek için grup kodumuzdan(DDG)bahsetmeyi unutmayın. 
 
Birçok eski DDG-5 gemi arkadaşları Norfolk bölgesinde ve çevresinde yaşadığıiçin, biz 
muazzam bir katılım bekliyoruz.  2021'in başlarında, bölgede yaşayanlara buluşmayı hatırlatmak ve web 
sitesindeki yeniden birleşme anketini doldurmak için bir e-posta gönderilecektir, bu nedenle birlikte hizmet 
ettiğiniz gemi arkadaşlarının katilip katılmadığını görmek için anket sonuçlarını sık sık kontrol 
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ettiğinizden emin olun. E-posta listesi,  web sitesine kaydolmuş ve e-posta adresleri güncel ve güncel 
olup olmadığını gemi arkadaşları nın dışında olacaktır.  Sitede kayıtlı olmayan gemi arkadaşları 
tanıyorsanız, lütfen onlara Reunion'u bildirin ve kayıt yaptırmaları için onları teşvik edin, 
böylece  the bu haber bülteni güncel tutulabilir  ve gelecek bültenleri alın. 
 

İcra Müdürü/Başkan Yardımcısı/Sayman 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64 - 68): gjohn11905@gmail.com 

  
Sevgili Gemi Arkadaşları veAileleri, 
 
Benth  bülten herkes güvenli ve sağlıklı bulur umuyoruz.  Zihnimizde pandemi devam eden 
destan ile, biz umut ve hızlı iyileşme için dua devam, daha iyi test herkes için kullanılabilir, ve 
bir aşı ile olası bir atılım. 
   
Niyetimiz 6-9 Mayıs'ta Norfolk VA'daki buluşmamızla 5 Mayıs Çarşamba günü erken check-in 
ile devam etmektir. Otel zaten bu yıl şimdiye kadar bir Donanma reunion oldu.  Ben iyi gitti ve 
otel COVID-19 Virüs yayılmasını önlemek için gerekli düzenlemeleri yaptı ve hepimizi güvende 
tutmaya adamıştır tavsiye edildi. Biz de bizim birleşme sırasında CDC tarafından tavsiye edilen 
tüm önlemleri almaya kararlıyız.  
 
Oda fiyatları geçen yılki iptal reunion bu aynı kaldı ve 2 kişi / oda içinücretsiz bir kahvaltı ile birlikte 
geliyor.  Holiday Inn Virginia Plajı- Norfolk'ta kalacağız. 5655 Greenwich Rd, Virginia Sahili, 
Virginia.. Otelden 757-226-9119 numaralı telefonu arayarak oda rezervasyonu yapabilirsiniz. 
Grup rezervasyon kodumuz DDG'dir,  bu yüzden rezervasyonlarınızı yaparken onlara kodu 
vermeyi unutmayın. Yani, tarihleri kaydedin! Hepimiz birbirimizi bir kez daha görmek için 
sabırsızlanıyoruz. Ben arkamızda 2020 koymak ve Norfolk VA bizim eski ev limanda birbirleri 
ile ziyaret büyük bir zaman var hepimizi iyi yapacağını düşünüyorum!  
 
Eğer Reunion hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, 813-786-8958 de mesaj veya 
telefon ya da bana ulaşın.  Bunun başarılı bir buluşma olmasını istiyoruz ve bunu 
gerçekleştirmek için her birimizin görevi gerekiyor!  Normalde bizimle temas halinde tutmak 
değil bir gemi arkadaşı biliyorsanız, onlara ulaşmak veya bana temas göndermek ve ben şahsen 
onları davet edecek ve bizim DDG5 CMA Reunion onları için ne yapabilirim. 
 
Herkesi görmek harika olacak ve bunu dört gözle bekliyorum.  Kirk hepimizi güncel tutmak 
için çalışırken çok çalışıyor gibi web sitemizi(TheBigNickel.Navy)zaman zaman gözatın. Web 
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sitesinde bazı serin düğmeleri vardır. Bu yüzden, etrafa göz atmak ve Kirk kendi web sitesi 
üzerinden paylaşmak istediğiniz bir şey bir mesaj göndermek için çekinmeyin. Kayıt formlarını 
indirebilecek, doldurabilecek ve gerekli ücretleri bana, Glenn Johnson, 55 Utina Way, St 
Augustine FL, 32084 ile birlikte gönderebileceksiniz. Ben de Facebook sayfamızda bilgi 
yayınlayacağız.  Facebook page. 
 
İyi kal ve güvende ol. 
 
Gemi arkadaşın, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, DDG5 Mürettebat Derneği İcra Direktörü (DDG5 CMA) 
 
 

Başkan 
 

 
ET3 John Cubell's (85 - 88): 63jcubells@gmail.com l 

 
Umut herkes bir healthy & Happy New Year vardı.  Stacy sessiz müzayede için goodies 
toplama meşgul olmuştur İkimiz de çok geçmiş reunions gelen arkadaşlarımız görmek için 
heyecanlıyız ve yeni arkadaşlar bizim Shipmates ile birlikte harcanan zaman zevk için bize 
katılmak görmeyi umuyoruz. Bunu şimdiye kadarki en iyi buluşma yapalım.  aNorfolk'ta bir ll 
görüşürüz. 

 
 

Amen Köşesi 
 

BM3 Wayne Miller (65 - 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Son bültenden bu yana aşağıdaki gemi arkadaşlarının ve aile üyelerinin vefatı hakkında bildirim 
aldık: 
 

• Teğmen Thomas William Maher ((1. Teğmen, 1965 - 1967), 29 Mayıs 2018. Ölüm ilanını 
buradan okuyabilirsiniz.  here. 

• Teğmen Roger Lieberman (Sağlık Memuru, 1975), 26 Mayıs 2020. 
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• BT3 Donald R. Stoll (1987 - 1989), 24 Mart 2020. Ölüm ilanını buradanokuyabilirsiniz. 
• Kaptan Thomas Andrew York (Nis 7 1978 - Haz 19 1980) 10 Temmuz 2020.  Ölüm ilanını 

buradangörebilirsiniz. 
• Leah Ray Mueske, BMC Stanley D. Mueske'nin eşi (1980 - 1981) - 15 Ağustos 

2019.  Ölüm ilanını veiwolabilir. 
• Mary Lucille York, Kaptan Thomas Andrew York'un eşi (Nis 7 1978 - Haz 19 1980) - 25 

Mart 2020. Ölüm ilanını buradan görebilirsiniz. Kaptan York'un 10 Temmuz 2020'de 
vefat ettiğini unutmayın. 

• Patricia (Pat) A. Woebkenberg, FTM2 Tom Woebkenberg eşi (63 Ekim - Kas 65) - 1 Eylül 
2020.  Ölüm ilanını buradan görebilirsiniz. 

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilginiz varsa veya Taps Listesi'ndeki 
herhangi bir gemi arkadaşı hakkında bilgi geçen veya başka bir gemi arkadaşı tanıyorsanız, 
lütfen buradanbanaulaşın. 
 
 

Web yöneticisinden bir Word 
 
 

 
19642013   

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel.Navy -  USSClaudeVRicketts.Navy 

 

Shipmate Bilgi Veritabanı Güncelleme: 
Mürettebat Kaydı veritabanını temizleme ve güncelleme üzerinde sürekli olarak çalışıyorum ve 
veritabanındaki çeşitli tablolar arasında tutarlı olmayan veya çoğaltılan çeşitli veri girişlerini 
kaldırdım.  Ben de birlikte kayıt veritabanı tablosu ve Master Crew List  (MCL) veritabanı 
tablosundan bir "iyi e-posta listesi" koymak için devam ediyorum.  MCL, DDG-5'in bir zamanlar 
kaydolduğu çeşitli donanma ve kıdemli web sitelerinden alınan bilgilere dayanarak yıllar 
boyunca Carl Slack tarafından bir araya getirilmiştir DDG-5 gemide görev yapmış yaklaşık 
700+ gemi arkadaşlarının bir Excel elektronik tablosudur.  MCL'deki tüm adlar site kayıt 
veritabanında değildir ve veritabanındaki tüm adlar MCL'de değildir. 
 
Ben şeyleri temizlemek için çalışıyoruz çünkü, ben kayıt veritabanında var e-posta adresleri iyi 
olup olmadığını görmek için yıl boyunca birkaç kez bir e-posta göndermek.  (Aslında, ben 
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sadece bu ve "e-posta testi" bu geçen hafta gönderdi).   E-posta adresi "kötü" ise ben bir 
"sıçrama" olsun: e-posta adresi veya başka bir hain nedeni yok çünkü e-posta teslim 
edilemediğini belirten e-posta.  Bu haber bülteni itibariyle şimdi kötü e-posta adresleri var 
sitede kayıtlı 95 shipmates vardır. Sitenin ana liman sayfasına kötü e-posta adresleri olan gemi 
arkadaşlarını listeleyen bir düğme ekledim ve bunu okuyorsanız, adınızın orada olmadığından 
emin olmak için birkaç dakikanızı alırsanız çok memnun olurum.  Eğer varsa, güncelleştirilmiş e-
posta adresinizi ile bana ulaşın ve ben veritabanını güncelleştireceğiz.   "Kötü e-posta" adlarının 
listesini görmek için buraya tıklayın.   
 
Ayrıca, bu nedenle ben siteye giriş ve kontrol / bilgilerinizi güncellemek ve / veya kayıt bilgileri 
hala orada ve güncel olduğundan emin olmak istiyorum.  Bunu yapmak için talimatlar web 
sitesi ana sayfasında, kırmızı düğmeye tıklayarak erişilebilir "Nasıl Kontrol / Kayıt Bilgileri 
Güncellemek."  Buna ek olarak, henüz   
web sitesinde kayıtlıdeğilseniz, bunu yapmak için teşvik ederim.  Bunu yapmak kolaydır ve 
girdiğiniz bilgiler  DDG-5 Mürettebat Listesi'ndegörüntülenecek olan yönetim kurulu bilgileri dışında 
gizli tutulacaktır.  Zaten kayıtlı iseniz ve web sitesine giriş, diğer kayıtlı gemi arkadaşları e-posta 
mümkün olacak, Mürettebat Listesi üzerinden, yanı sıra DDG-5 Mürettebat Derneği faaliyetleri 
güncel tutulan. Eğer sorularınız veya kayıt sorunları varsa, lütfen  bana ulaşın.. 
 
Ben web sitesi için giriş sürecini değiştirme içine arıyorum.  Since şu anda Crew Forumlariçin 
kullandığınız  yazılım bölümlerini kullanır.  Forumlar ben olacağını düşündüm ve kullandığım 
yazılım şimdi birkaç yıl güncel olduğu gibi kullanılmadığından, ben mevcut kayıtlı kullanıcılar üzerindeki 
etkisi bakıyorum (eğer e-posta yoluyla haber bülteni aldıysanız).   Bir kez bir şey kadar çalıştı, 
ben yeni siteye bir bağlantı koyacağız (şu anda  Beta2.0.TheBigNickel.Navyarıyorum) yanı sıra 
denemek ve bana ne düşündüğünüzü bildirin için bir e-posta patlama göndermek.   Adil uyarı, ben 
olsun eski, ben bu yüzden muhtemelen bir süre alacak yavaş olsun bu yüzden çok uzun ����tutmayın 
����. 
 
Vefat Eden Gemi Arkadaşları: 
Web sitesinin kuruluşundan bu yana, sitede kayıt yaptım birkaç gemi arkadaşları geçti.  
Mürettebat Listesinde ki gemi arkadaşlarını siman renkli bir geçmişe sahip olarak belirttim.  
 
Bir gemi arkadaşı web sitesinde kayıtlı olmasa bile, ya da kuruluşundan önce vefat etmiş olsa 
bile, geminin ömrü boyunca gemide görev yapmış olanların hem mürettebat hem de aile üyeleri 
için bir Musluksayfası korumaya çalışırım.  Ben çok sınırlı bilgiye sahip olduğu listelenen 
birkaç isim vardır.  Listede hakkında bilgi sahibi olduğunuz birini görürseniz, bilgilerini 
güncellemeye çalışabilmem için lütfen benimle iletişime geçin. 
 
Aile Kaydı: 
Aile Kayıt sayfası oldukça uzun bir süre için rafta olmuştur.  Henüz işe yarayan birkaç şey 
deniyorum.  Başlangıçta planladığımdan çok daha fazla zaman alıyor, ama sürekli yeni fikirler 
üretip uygulamak zaman alıyor.  Ben hala gelecekte bazen kullanılabilir olmasını umuyoruz bu 
yüzden Home Port sayfasında Giriş / Kayıt kutusunda bunun için bir göz atın. 
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DDG-5 Mürettebat Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen vefat eden gemi 
arkadaşlarının aile üyeleriyle iletişimi sürdürmek aile kayıt larından dileğimdir.  Bu, yaşayan 
gemi arkadaşlarının aile üyelerinin kayıt yaptıramayacağı demek değildir.  Eğer isterlerse onlar 
da kesinlikle hoş karşılanırlar. 
 
DDG-5 Bayan Yardımcı: 
 
2016 Reunion'da Charlie Brown'ın (RD1, 64 - 67) eşi Jo'an Brown, kocalarıyla bir araya gelen 
kadınların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin bir listesini hazırladı.  
Jo'An eve geldiğinde listeyi yazdı ve listedeki tüm kadınlara gönderdi.  Bu bana Big Nickel web 
sitesine bağlı bir DDG-5 Bayanlar Yardımcı site sahip olma fikrini verdi. 
 
Burada bulunabilirbir DDG-5 Bayanlar Yardımcı için sayfaların en az bir dizi bir arayagetirdik. 
 
Orada şu anda bir kayıt sayfası ve kayıtlı bir üye ekran sayfası (eşimin bilgilerini bulacaksınız) 
dışında çok şey yok. Eğer Leydi'yseniz kayıt yaptırmak isterseniz, deneyebilirsiniz.  Bilgileri 
Los Angeles veri tabanında saklanacak ve ben de silmemeye çalışacağım. Hala oldukça doğru 
çalışmıyor ve onları yakında sabit almak için umut bazı şeyler olduğunu unutmayın. 
 
Leydiniz böyle bir şeyin iyi bir fikir olacağını düşünüyorsa, lütfen bana bildirin  ve üzerinde 
çalışmaya devam edeyim.  Ayrıca, siz veya onlar sitede dahil etmek şeyler fikirleri içerebilir ve 
ben bunları dahil konuda görürsünüz. 
 
Bayanlar Yardımcı Kayıt biraz yukarıda belirtilen Aile Kaydı gereksiz olacağını unutmayın ve 
ben bir şekilde birleştirerek / iki kayıtları bağlayan bakmak istiyorum. 
 
GÜNCELLEME: Ben Bayanlar Yardımcı sayfasında çok ilgi duymadım ve böylece 
onunla çok yapmadım.  Ben bakmak için DDG-5 Bayanlar için bir sonraki birleşmede 
daha önemli bir şey yaşıyor olabilir. 
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Mağazacı'dan bir kelime. 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 - 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 

 
2021  Reunioniçin bir not.  Şu anda, ben reunion katılacak emin  değilim.   Ben katılmazsanız,   ben 
reunionsatılık Glenn Johnson için bazı şapkalar, meydan sikke ve yamalar gemi olacaktır.  Eğer 
birleşme için yeni bir gömlek sahip olmak istiyorsanız, sipariş formunu doldurun (web sitesinin 
Ship's Store sayfasında bulunan) ve bana en kısa sürede böylece sipariş dolu ve reunion önce 
size postaile olsun.  Eğer otelde gömlek (ler) almak istiyorsanız, sipariş formu nda olduğunu 
unutmayın ve ben oraya gemi olacak.   

Kullandığım nakış  geçen yılın sonlarında dükkanı kapattı.   Başka bir nakış bulmuştu ve sonra 
COVID vurdu.  O (devlet emirleri uyarınca) kapatıldı ve  ben bu haber bülteni olarak ona 
ulaşmak mümkün olmamıştır.   Ben bir gömlek istiyorum, bana bir ay kadar sipariş işleme 
almak için verin. 

Bu haber bülteni itibariyle nakış hakkında güncelleyin.  Eyaletimizdeki COVID-19 
vakalarındaki artış nedeniyle bulduğum bir nakış daha bulmak zorunda kaldım.  Sonuç 
olarak, ben o zamandan beri yaptım başka bir tane bulmak zorunda kaldım, ve umarım 
gelecekte bunları kullanmak mümkün olacak. 

DDG-5 gemi mağazası  iş için açıktır.  Satılık Öğeler gemi bardak, gemi şapka, gemi yamalar, 
meydan sikke, polo gömlek ve kot gömlek (uzun ve kısa kollu) içerir.  Formu kaydetmek 
ve/veya yazdırmak için alttaki düğmelerle çevrimiçi doldurabileceğiniz yeni bir sipariş formu 
uyguladım. Ayrıca kredi kartı satın alma işlemlerini içerecek şekilde sipariş formunu 
güncelledim.  Şu anda Visa, Mastercard, Discover ve American Express kabul ediyorum. 

Posta oranlarındaki artışlar nedeniyle, 50 $ ve 15 $ 50 $ üzerinde siparişler için 10 $ nakliye 
maliyetlerini artırmak zorunda kaldı. 

Ayrıca, şimdi siparişler için kredi kartı almak.  Yine de sipariş formunu doldurmak ve bana (e-
posta veya salyangoz-posta yoluyla) göndermek gerekir.  Ben on-line sipariş noktasına 
kazanılmış değil, ben bunu nasıl yapmak için sallying rağmen. 

2016 Reunion'da Adams Müzesi'nden indirimli ücretle bazı gemi modellerini aldım.  Uyarı, bu 
küçük ölçekli.  Bu 20 $ artı 10 $ nakliye için Ship's Store aracılığıyla mevcuttur.  
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2021 Reunion programı 
(Bu zamanlama değişebilir) 

5 Mayıs 2021 Çarşamba 
1430 - 2300: Misafirperverlik odası, insanlı 
1430 - 2300: Check-in, ön kayıt, kurulum 

 
6 Mayıs 2021 Perşembe 

0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 
0800 – 2300: Check-in, kayıt ve yeniden tanışma 

1800 - 2100: 2020 Reunion Resepsiyonu 
 

7 Mayıs 2021 Cuma 
0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0900 - 1600: Norfolk Otobüs Turu, Nautica (USS Wisconsin), 
Norfolk Limanı Turu 

(Crew Memorial tur sırasında yapılacak) 
1900: Pizza Partisi 

 
8 Mayıs 2021 Cumartesi 

0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0800 - 0900: Yürütme Kurulu toplantısı 
0900 - 1100: 2020 Reunion Mürettebat Toplantısı 

Mürettebat Özgürlük 
1800 - 2100: 2020 Reunion Akşam Yemeği (w/çekiliş) 

 
9 Mayıs 2021 Pazar 

0800 - 1200: Misafirperverlik odası, insanlı 
Misafirperverlik odası temizliği 

  



2021 DDG-5 Reunion Kayıt 
Holiday Inn Virginia Plajı - Norfolk 

6 Mayıs -  9Mayıs2021 
Bu formu en geç 1 Nisan 2021'ekadar çek veya kredi bilgilerinizle birliktegönderin. 

Bu,  tarihten sonra, size formu ve ödeme getirmek.  Ayrıca,  on-line Reunion Anketidoldurun. 
 

Lütfen katılımcıların adlarının ad rozetinde görünmesini istediğiniz şekilde yazdırın: 
Mürettebat üye adı: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________ 
Eş/Önemli diğer: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Misafir(ler: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Kayıt, atıştırmalıklar ve alkolsüz içecekler (alkollü içecekler için BYOB), isim rozetleri ve birleşme pini (1st  
100 kayıt) içeren konukseverlik odasının kullanımını içerir. 
Mürettebat ücreti $55 = _____ 
 __ Eşin/önemli diğerinin 40 $ = _____ katılıyor olup olmadığını kontrol edin 
Katılan Misafir Sayısı: ____ X $55 = _____ 
Pizza Parti Numarası katılıyor: ____ X $10 = _____ 
Katılan Tur Numarası: ____ X $100 = _____ 
Hoş Geldiniz Resepsiyon Numarası katılıyor: ____ X $0 = _____ 
(There nakit bar dışında 2020 Reunion için resepsiyon için herhangibir ücret değildir) 
Akşam Yemeği Numarası katılıyor: ____ X $60 = _____ 
Ek DDG-5 Mürettebat Derneği Bağış                              _____ 
Dernek                   Aidat10 $ = 
10 $ 
 
Toplam kayıt ücreti                   __________ 
 
         Şimdi en az 20 TL (iade edilmeyen) depozito ödemek isteyip istemediğinizve yeniden birleşmesırasında check-in 
yaptığınızda bakiyeyi kontrol edin.   
Depozito Tutarı                                                                                                                                                                    ___________ 
 
Birleşme kayıt bakiyesi nedeniyle ___________ 
 
Adı: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
Adres (1): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html


__________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Adres (2): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Telefon: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_ 
İmza: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
DDG 5 Mürettebat Üyeleri  Derneği'neödenecek çek ilerleyin.. 

Posta için: 
DDG-5 2020 Kavuşma  
C / o Glenn Johnson 
55 Utina Yolu 
Aziz Augustine, FL 32084 

 
Otel rezervasyonlarını doğrudan otelle (757-499-4400)yapınveya web sitesindeki özel rezervasyon formunu 
kullanın.   DDG-5MürettebatDerneğiile olduğunuzu söylemek için sur eolun. Daha fazla bilgi için web sitesine bakın. 
 


