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Boetes

Welkom:
De veldcompetitie is momenteel
vol aan de gang en over het
algemeen zijn de prestaties goed.
Voor je het weet staan we weer
met elkaar in de zaal te korfballen,
en voor de meeste mensen is dit de
leukste periode van het seizoen.
Voordat het zover is informeren
we jullie over een aantal
onderwerpen die van belang zijn
om te weten.

De afdeling heeft gedurende het
afgelopen seizoen voor een totaal
bedrag van € 1741,- aan boetes moeten
betalen. Daarvan is voor een bedrag van
€ 166,50 verhaalbaar. In specifieke
gevallen zijn bovendien wedstrijdpunten in mindering… Lees verder

Lidmaatschapskaarten
Als het goed is heeft iedereen inmiddels
een lidmaatschapskaart ontvangen van
omni DIO. Als dat nog niet het geval is,
meldt dit dan even bij het secretariaat
dio.oosterwolde@knkv.nl. Op vertoon
van die kaart kunnen gratis de
thuiswedstrijden worden… Lees verder

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

Agenda oktober:
Voorlieden overleg

2

Bestuursvergadering

9

Laatste veldwedstrijden

13

Eerste zaaltrainingen

24

Afschrijving contributie

25

Niet-spelende leden
Er is nogal eens verwarring over
ondersteunende leden van omni DIO en
niet-spelende leden bij de korfbalclub
van DIO. Na overleg met het hoofdbestuur is daarin nu een duidelijke
lijn aanwezig, die we dus ook zullen
gaan hanteren. Er zijn… Lees verder

Ballensponsors
Sponsors gezocht voor K4 of K5
ballen.
Voor de trainingen en wedstrijden
zijn we opzoek naar bedrijven die
een bal willen sponsoren. Dit kan
bijvoorbeeld het bedrijf zijn waar
je na schooltijd werkt of het bedrijf
waar je vader of moeder werkt. De
prijs van een bal ligt tussen de € 35
en € 50. Weet jij… Lees verder

Personele wisselingen in de vereniging

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

In de aanloop naar het nieuwe seizoen
zijn er veel personele wisselingen
geweest in de vereniging. Het heeft
nogal wat inspanningen gekost om alles
weer voor elkaar te krijgen, maar
uiteindelijk is het toch gelukt. In de
scheidsrechterscommissie…Lees verder
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