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17 augustus OKC toernooi, help jij ook mee?

Welkom:
Ondanks dat het nu zomerstop is
gaan een aantal werkzaamheden
binnen de vereniging gewoon door
tijdens de zomermaanden. Zo zijn
de voorbereidingen op het OKC
toernooi in volle gang, werkt het
bestuur aan de verdere
ontwikkeling van het jeugdbeleid
en is de vernieuwde Jeugd TC
gestart met de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 17 augustus organiseren
wij als korfbalvereniging DIO het OKC
(Ooststellingwerfse Korfbal Clubs)
toernooi voor verenigingen in de
gemeente Ooststellingwerf. Vanwege
het succes van vorig jaar is besloten om
het toernooi uit te breiden. Lees verder

Vernieuwde Jeugd TC van start
De Jeugd TC bestond uit Jacco Dijkstra,
Sandy Huft en Sandra van der Veen. In
de loop van het vorige seizoen hebben
zij aangegeven daarmee te zullen
stoppen. Het bestuur spant zich in om
de Jeugd TC weer goed bemenst te
krijgen, en dat is ook… Lees verder

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

Agenda augustus:
Eerst training selectie

6

Eerst trainingen jeugd

13/15

OKC toernooi

17

Bestuursvergadering

21

Afschrijving contributie

25

Wie de jeugd (niet)heeft, heeft (geen) toekomst
Onder dit motto is het afgelopen half
jaar in het bestuur gesproken over
de korfbalopleiding van de DIO-jeugd.
Daar is vervolgens over gesproken met
de Jeugd TC, en het is aan de orde
geweest in het zogenaamde voorliedenoverleg. Waar het van… Lees verder

Vacatures
Bijna voortdurend moet binnen de
vereniging worden gezocht naar
personen om bestaande vacatures
opgevuld te krijgen. Dat kost naar
verhouding heel veel moeite en
dus ook veel tijd. Dat zou eigenlijk
niet nodig moeten zijn. De
vereniging zou er sterk mee gebaat
zijn wanneer er een reservoir zou
zijn van leden … Lees verder

Teamindelingen en eerste trainingen

Website: www.kvdio.nl Email: dio.oosterwolde@knkv.nl
Twitter: @kvdio
Facebook: Korfbalvereniging DIO Oosterwolde

Voor je het weet beginnen de eerste
trainingen van het nieuwe seizoen weer.
De afgelopen tijd hebben de Senioren
TC en de Jeugd TC een aantal
gesprekken gehad over de invulling van
de teams. Ook is bekend geworden
wanneer de eerste … Lees verder
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