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Poiesz actie: de koker is nog lang niet vol!!!

Welkom:
Hoeveel sponsormunten heb jij al
in de koker van KV DIO gestopt?
In deze nieuwsbrief lees je meer
over het verloop van de Poiesz
actie. Andere onderwerpen in deze
nieuwsbrief zijn het
kampioenschap van onze F’jes, het
heerlijke etentje bij Restaurant
Leafs, een oproep van het bestuur
en tenslotte het ledenverloop van
onze vereniging.

Hoe gaat het met de sponsor muntjes?
Heeft iedereen al veel boodschappen
gehaald bij de Poiesz supermarkt op het
Oost en de munten in onze koker
gegooid? Afgelopen zaterdag is de
koker van KV DIO al flink aangevuld!
Zaterdag stond namelijk… Lees verder

DIO F1 ook in de zaal kampioen
Afgelopen zaterdag zijn onze F-pupillen
opnieuw kampioen geworden! Net als
op het veld is het viertal van trainer
Albert Jan Koops en de beide coaches
Henine Tuinstra en Marianne Veenstra
opnieuw kampioen geworden. In de
laatste speelronde van… Lees verder

Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Agenda maart:

Tijd voor een heerlijk etentje!

Vergadering HB-DIO

6

Slot zaalcompetitie DIO

9/10

Start veldtrainingen

19

Bestuursvergadering

20

Afschrijving contributie

25

Start veldcompetitie

30/31

Ledenverloop:

Heb jij je al opgegeven voor het etentje
a.s. zondag met alle senioren, junioren,
aanhang, commissieleden en supporters
bij Restaurant Leafs in Appelscha?
Opgeven kan nog steeds! Veel mensen
hebben zich al opgegeven bij de
Activiteitencommissie. … Lees verder

Vragenformulier invullen

Aantal leden KV DIO
Senioren: 40
Junioren: 6
Aspiranten/pupillen: 40

Het bestuur heeft het voornemen om
actief te gaan werken aan de ontwikkeling van de korfbalafdeling van DIO.
Ideeën en plannen ontwikkelen is de ene
kant van de medaille, de uitvoering
daarvan is de andere. Het bestuur kan
dan wel het initiatief… Lees verder

Totaal: 86 leden

Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

