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Voorbereiding selectie

Welkom:
Dit is hem dan! De eerste
nieuwsbrief van korfbalvereniging
DIO! Door middel van deze
nieuwsbrief willen wij jullie elke
maand op de hoogte houden van het
laatste nieuws rond jouw
korfbalclub. Deze maand lees je
meer over de voorbereiding van
onze selectie op het nieuwe
seizoen, wanneer de eerste
trainingen weer beginnen, zijn we
dringend op zoek naar
versterkingen voor het bestuur en
mogen we een nieuw lid
verwelkomen die onze selectie
komt versterken!
Heb jij nu ook nieuws of suggesties
voor de volgende nieuwsbrief? Laat
het ons weten via
dio.oosterwolde@knkv.nl

Op dinsdag 7 augustus start de selectie,
onder leiding van onze nieuwe trainer
Johan Boerema, met de voorbereiding
op het seizoen 2012/2013. Het
volledige programma ziet er als volgt
uit.

Eerste trainingen seizoen 2012/2013
Kan jij ook niet wachten om weer te
mogen korfballen? Op donderdag 6
september dan mag je weer! Dan
begint de jeugd weer met de eerste
trainingen van het nieuwe seizoen.
Schrijf de datum alvast in je agenda. De
exacte trainingstijden volgen nog.

Bestuursleden gezocht
Op de ledenvergadering werd al
duidelijk dat wij dringend op zoek zijn
naar versterkingen voor het bestuur. We
zijn op zoek naar een vrijwilliger voor
het wedstrijdsecretariaat en een
algemeen bestuurslid. Interesse? Stuur
dan een email

Agenda augustus:
Eerste training selectie

7

Trainingsdag selectie

18

Oefenwedstrijden DIO 1+2

23

Eerste training A-junioren

23

OKC toernooi

25

Oefenwedstrijd DIO 1+2

29

Versterking selectie

Let op:
Zaterdag 25 augustus is het OKCtoernooi! Lees meer

Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

Met ingang van komend seizoen komt
Hendrikjan van Zanden (20) uit Haule
onze selectie versterken. Hij neemt de
plaats in van Harry Kalfsbeek (gestopt).
Hendrikjan is begonnen met korfballen
bij VZK en speelde de afgelopen twee
seizoenen bij WK in Jubbega.

