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Beloning voor het werven van jeugdleden

Welkom:
In deze nieuwsbrief lees je wat de
resultaten zijn van de ledenwerfactie en de Grote Club Actie.
Daarnaast is er de afgelopen tijd
nogal wat nieuw materiaal
aangeschaft. Ook is het mogelijk
om voor een scherpe prijs een DIO
paraplu en twee afgekeurde korven
aan te schaffen. Tenslotte wordt er
gewerkt aan het beheer van de
sleutels van de accommodatie.

In september hebben we een actie
gestart om jeugdleden te werven. Sinds
het begin van het seizoen hebben we de
volgende 6 kinderen mogen inschrijven
als jeugdlid Ian Bezema, Luna Vroegh,
Ayla Vera, Jesper Broersma, Ronin Kap
en Roos van Duin… Lees verder

DIO paraplu’s als surprise voor € 10,Voor een bedrag van € 10,- zijn nog
stevige paraplu's beschikbaar in de DIO
-kleuren blauw en wit. En waarom niet
als surprise, dan heeft niet alleen
Sinterklaas er wat aan, maar de club
ook! Belangstellenden kunnen zich
melden bij het bestuur… Lees verder

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

Agenda december:
Bestuursvergadering

11

Acties
De financiële situatie maakt het
noodzakelijk dat er meer dan normaal
financiële middelen moeten worden
gegenereerd. Om te voorkomen dat de
contributies (extra) moeten worden
verhoogd, wordt er vooral ingezet op
acties. Om dat mogelijk… Lees verder

ALV SV DIO Oosterwolde 16
Afschrijving contributie

25

OKC Old Stars toernooi

27

Toernooi DIO 1 bij Lintjo

28

Sleutels inleveren
Het bestuur wil met de Facilitaire
Commissie een beter beheer van
de sleutels van de accommodatie.
Sleutels moeten bij een beperkt
aantal personen beschikbaar zijn:
Diana Baron, Petra Mulder, Chris
Tuinstra, Kinge Koopmans en
Janko Doedens. Alle anderen
worden vriendelijk maar dringend
verzocht hun sleutel… Lees verder

Materiaal

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

Er is de laatste tijd nogal wat nieuw
materiaal beschikbaar gekomen. We
zijn iedereen erkentelijk die dat
mogelijk heeft gemaakt.
- De Club van 25 heeft het mogelijk
gemaakt dat er een nieuwe EHBO-tas
kon worden aangeschaft. Lees verder
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