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Welkom:
De eerste maand van het nieuwe
jaar is alweer bijna voorbij, en dus
is het weer tijd voor de
maandelijkse nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief informeert het bestuur
jullie over de voorgenomen
structuur. Daarnaast zijn er
onderwerpen waar iedereen
rekening mee moet houden. Ook
blijven we in 2013 scheidsrechters
nodig hebben en staan de maanden
februari t/m april in het teken van
de Poiesz jeugdsponsoractie!

Voorkom boetes! (ook nadrukkelijk bedoeld
voor ouders van jeugdleden)
Regelmatig worden we geconfronteerd met boetes die ons door de Bond
worden opgelegd, bijvoorbeeld omdat een team niet op is komen dagen
omdat het niet compleet is. Die boete bedraagt al gauw een bedrag van € 50,-.
Maar daarmee zijn we er niet, ook de kosten die de scheidsrechter en de
tegenstander eventueel hebben gemaakt, moeten worden vergoedt, en
datzelfde geld voor de huur van de zaal. Het telt dus nogal door. Lees verder

Scheidsrechters nodig
Zonder scheidsrechters kan er geen
wedstrijd worden gespeeld. Elke
vereniging moet scheidsrechters
leveren, en eventueel ook beoordelaars.
Wanneer dat niet of onvoldoende
gebeurt kan dat, afhankelijk van het
niveau waarop de… Lees verder

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

Contributies verschuldigd tot einde boekjaar
Agenda februari:
Start jeugdsponsoractie

11

Bestuursvergadering

23

Afschrijving contributie

25

Als je van plan bent om het
lidmaatschap te beëindigen, dan kan
dat uiteraard, maar als regel pas aan het
einde van het seizoen. In elk geval is de
contributie verschuldigd tot aan dat
moment en dat is aan het einde van het
boekjaar. Dat loopt tot… Lees verder

Poiesz actie
Het is bijna weer zover. De Poiesz
jeugdsponsoractie komt er weer
aan! Van 11 februari t/m 6 april
2013 krijg je bij elke 10 euro aan
boodschappen bij de Poiesz
supermarkt op de Oostenburg
sponsormunten. Bij sommige
artikelen krijg je een extra sponsor
munt en elke week zijn er 10
sponsorproducten in… Lees verder
Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Structuur

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

Het bestuur heeft zich de afgelopen
maanden nogal intensief bezig
gehouden met enige aanpassingen in de
structuur. Dat heeft ertoe geleid dat het
bestuur van opvatting is dat de omvang
van het bestuur beperkt kan worden tot
4 leden in plaats van het… Lees verder

