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Algemene ledenvergadering

Welkom:
Heb jij altijd al een paraplu willen
hebben in de DIO-kleuren blauw
en wit? Grijp dan nu je kans!
Andere onderwerpen in deze
nieuwsbrief zijn de algemene
ledenvergadering, het betrekken
van ouders bij de zaaldiensten, de
resultaten van de actie om nieuwe
leden te werven en tot slot is het
programma voor het zaalseizoen
bekend,

Anders dan tot nu toe gebruikelijk
wordt de ledenvergadering voortaan in
het najaar gehouden. Dit jaar zal die
vergadering plaats vinden op woensdag
20 november om 19.30 uur in de
kantine op sportpark Oostenburg. Ieder
lid en de ouders van de… Lees verder

DIO paraplu’s voor aflossing schuld
Het bestuur beschikt over circa 30
stevige paraplu's in de DIO-kleuren
blauw en wit. Wij bieden die te koop
aan voor een bedrag van € 10,- per stuk.
De opbrengst zal 1 op 1 gebruikt
worden voor aflossing van de
aanwezige schuld. … Lees verder

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

Agenda november:
Vergadering hoofdbestuur

6

Start zaalcompetitie

9/10

Bestuursvergadering

13

Ledenvergadering

20

Afschrijving contributie

25

Zaaldiensten en ouders jeugdleden
Het zaalseizoen begint weer, en er
moeten dus ook weer zaaldiensten
worden gedraaid. Tot nu toe is het
gebruikelijk dat daarvoor een beroep
wordt gedaan op de junioren en de
senioren. Het bestuur is van opvatting
dat in principe op ieder… Lees verder

Zaalprogramma
De KNKV heeft afgelopen week
het definitieve programma voor
het zaalseizoen 2013-2014
gepubliceerd. Klik hier om het
programma te bekijken.

Ledenwerving

De trainingstijden zijn hier te
vinden.
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De actie die we in september hebben
gehouden leidde er toe dat de
oorspronkelijke groep van 5 E-pupillen,
uitgroeide naar een groep van 13
pupillen. Uiteindelijk hebben zich 4
nieuwe pupillen aangemeld als lid en
mogelijk komen daar nog… Lees verder
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