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Welkom:
In deze laatste nieuwsbrief van
2013 onder meer een kersgroet van
het bestuur, een vacature in de
schoolkorfbalcommissie en een
update over de korfbalgymlessen
op basisscholen in Oosterwolde.
Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en
een voorspoedig 2014
Er is al weer een jaar voorbij gevlogen,
een jaar waarin ook binnen de afdeling
Korfbal van DIO heel veel is gebeurd.
Als bestuur kijken we daar met een
goed gevoel op terug. Dat goede gevoel
is te danken aan de wijze… Lees verder

Vacature schoolkorfbalcommissie
Elk jaar wordt in de gemeente Ooststellingwerf een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor alle basisscholen, een
groot eenmalig evenement waarvoor het
draaiboek steeds klaar ligt. Het toernooi
is van groot belang voor de korfbalverenigingen in de… Lees verder

Toernooien
Op vrijdag 27 december is het
‘Old Stars’ toernooi en zaterdag 28
december het ‘Lintjo - De Jong
Pallets’ toernooi in de ’MeJander’,
de nieuwe multifunctionele
accommodatie in Oldeberkoop.
Supporters zijn welkom!

Korfbalgymlessen
In januari gaan we van start met het
verzorgen van korfbalgymlessen aan de
groepen 3, 4 ,5 en 6 van de basisscholen. We beginnen dan met groep 3 van
de Oostenburgschool, waarbij de lessen
gedurende 4 weken worden verzorgd
door Manon, Linda,… Lees verder

Agenda januari:
Bestuursvergadering

6

Afdelingsvergadering DIO

8

Hervatting competitie

11/12

Afschrijving contributie

25

Structuur

Wijziging bankrekeningnummers

Er wordt gestaag maar volhardend
doorgewerkt aan verbetering in de
structuur. Het gaat niet alleen om
het organisatorische kader, het
gaat ook om duidelijkheid en afspraken die van toepassing zijn op
de teams, zaken… Lees verder

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

Iedereen krijgt te maken met de overgang van de gebruikelijke bankrekeningnummers naar de zogenaamde
IBAN-nummers, wat per 1 februari operationeel moet zijn. Dat betekent ook
een overgang naar andere software voor
de financiële… Lees verder
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