Nieuwsbrief
Korfbalvereniging DIO Oosterwolde
Nieuwsbrief nr. 3, september 2012

Nieuwe voorzitter

Welkom:
In deze nieuwsbrief kunnen we
melden dat we een nieuwe
voorzitter hebben! Ook is het
sponsorbord van onze
hoofdsponsor geplaatst, zijn de
teamfoto’s gepubliceerd en kun je
voor een klein bedrag naar een
theatervoorstelling.
Heb jij nu ook nieuws of suggesties
voor de volgende nieuwsbrief? Laat
het ons weten via
dio.oosterwolde@knkv.nl

Al heel lang is het bestuur van korfbalvereniging DIO onvolledig. Dat is erg
jammer, want te weinig mensen moeten
dan te veel doen. Het bestuur is er in
geslaagd een nieuwe voorzitter te
vinden in de persoon van…. Lees verder

Sponsorbord hoofdsponsor
De afgelopen weken zijn de sponsorcommissie, Fledderus Belettering en de
hoofdsponsor PeRo ICT Solutions druk
bezig geweest met het ontwerp van het
sponsorbord. Inmiddels is het bord
geplaatst en het resultaat mag er dan
ook zijn! Lees verder

Agenda oktober:
Bestuursvergadering

17

Laatste speelweekend veld

21

Herfstvakantie

22

Theatervoorstelling Assen

29

Teamfoto’s seizoen 2012/2013
De afgelopen weken is onze huisfotograaf Petra Mulder weer druk
geweest om alle teams op de foto te
zetten. Dit is nog niet met alle teams
gelukt, maar die zullen zo snel
mogelijk op de foto worden gezet. Kijk
snel op de website onder ‘Teams’

Theatervoorstelling L’warden 30

Handige weetjes:
- Met ingang van dit seizoen wordt
de contributie op de 25ste van elke
maand geïnd.
- Komende woensdag speelt DIO 1
thuis een bekerwedstrijd tegen
eerste klasser ZKC ‘19. De
wedstrijd begint om 20:00 uur.
- Ben je een kledingstuk, schoenen
of iets anders kwijt geraakt en
weet je niet waar het gebleven is?
Lees verder
- Fluiten: op dit moment zijn nog
niet alle wedstrijden ingevuld!
Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Theatervoorstelling “Wel Winnen He!”

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

Wat zeg je als coach vlak voor een
spannende wedstrijd tegen je sporters?
Wat doe je als trainer als de training
voor geen meter loopt?
Hoe ga je als bestuurder om met lastige
ouders? Lees verder

