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Opbrengst Poiesz Jeugdsponsoractie

Welkom:
In deze nieuwsbrief lees je wat de
opbrengst was van de Poiesz
Jeugdsponsoractie en de koekactie.
Daarnaast staan er activiteiten voor
de jeugd en senioren gepland en
heeft het bestuur besloten om de
algemene ledenvergadering te
verplaatsen.
Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Vrijdagavond 19 april vond tijdens het
Jeugdsponsorgala van de Poiesz
Supermarkt in het WTC EXPO te
Leeuwarden de bekendmaking van de
gewonnen bedragen plaats. Na de
optredens van Tim Douwsma, Monique
Smit en YES-R mochten… Lees verder

Jeugdactiviteit bij Clarette & Leon
Op zaterdag 25 mei organiseert de JAC
een gezellige avond met leuke dans– en
spel activiteiten bij Clarette & Leon in
Oosterwolde. Ook mag je dan een
vriend of vriendin meenemen! Voor de
E en F pupillen begint de avond om
18:30 uur en voor de D… Lees verder

Agenda mei:
Vergadering hoofdbestuur

1

Het ‘Ik hou van DIO’ spel

11

Bestuursvergadering

15

Activiteit Clarette & Leon

25

Afschrijving contributie

25

Doe mee aan het ‘Ik hou van DIO’ spel
Op zaterdag 11 mei staat er een DIOkorfbal avond op het programma. Vorig
jaar werd er een thema-feest (Hawaïparty) in het motorhome georganiseerd,
wat zeker geslaagd te noemen was. Dit
jaar kan er daar (wegens een grote
verbouwing aan het… Lees verder

Koekactie
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april
hebben we onze jaarlijkse koekactie in Oosterwolde gehouden.
Ook dit jaar is het weer gelukt om
een mooi bedrag binnen te halen,
namelijk € 1.435,20 (vorig jaar €
1300,-). Kortom een geslaagde
actie! Voor de mensen die hier een
steentje aan hebben bijgedragen,
allemaal bedankt voor jullie tijd en
inzet. Zonder jullie was het niet
gelukt om dit bedrag op te halen.

Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Algemene ledenvergadering in het najaar

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

Het bestuur heeft besloten om de
gebruikelijke algemene ledenvergadering voortaan te houden in het
najaar. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn het vaststellen van de
jaarrekening en de verzoeken van de
kascommissie en het… Lees verder

