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Let op! De Poiesz actie duurt nog t/m 6 april

Welkom:
In deze nieuwsbrief onder meer
het slot van de Poiesz
Jeugdsponsoractie, een bedankje
richting Autoland van den Brug,
het eventueel beëindigen van het
lidmaatschap en het terug sturen
van de vragenlijst. Tenslotte komt
de jaarlijkse koekactie er weer aan,
waarmee we onze clubkas kunnen
aanvullen.

Het einde van de Poiesz Jeugdsponsoractie is in zicht. Dit betekent dat
sponsormuntjes nog tot en met zaterdag
6 april kunnen worden ingeleverd. Denk
ook vooral aan de gebaksbattle want op
dit moment staan we op de 2e plaats!
Via deze link kun je… Lees verder

Autoland van den Brug bedankt!
Op zondag 3 maart speelden DIO 1, 2
en 3 allen thuis tegen WSS uit Oude
Pekela. Doordat er een bus en een aantal
losse auto’s met supporters uit Oude
Pekela mee kwamen organiseerde de
Jeugd Activiteiten Commissie een
verloting. Dit maal stond… Lees verder

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

Agenda april:
Start veldcompetitie senior. 1
Bestuursvergadering

17

Prijsuitreiking Poiesz actie

19

Afschrijving contributie

25

Eventueel beëindigen lidmaatschap
Eventueel beëindigen van het
lidmaatschap kan uitsluitend aan het
einde van het boekjaar, dus per 1 juli.
Het feitelijk opzeggen van het
lidmaatschap behoort schriftelijk plaats
te vinden voor 1 mei bij de
ledenadministratie. Lees verder

Jaarlijkse koekactie
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april
houden we weer onze jaarlijkse
koekactie. Dit betekent dat we
weer langs de deuren in
Oosterwolde gaan om koeken te
verkopen. Hopelijk kunnen we ook
dit jaar weer een mooi bedrag met
elkaar ophalen. Op vrijdag wordt
er om 18.00 uur gestart met lopen
en op zaterdag vanaf 9.00 uur. De
koeken zijn af te halen in de
bestuurskamer op… Lees verder
Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Vragenlijst

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

Om meer zicht te krijgen op de
achterban van onze huidige leden is er
door het bestuur een vragenlijst rond
gestuurd. Wil iedereen er om denken
om de ingevulde vragenlijst voor 1
april terug te sturen? Zo wordt extra
werk voor het bestuur voorkomen.

