Nieuwsbrief
Korfbalvereniging DIO Oosterwolde
Nieuwsbrief nr. 19, februari 2014

Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2014

Welkom:
In deze nieuwsbrief onder meer
aandacht voor de vele acties die
we de komende periode gaan
houden. Naast de komende acties,
is de Poiesz Jeugd Sponsor Actie
al een aantal weken begonnen en
lees je wat het tot nu toe aan
punten heeft opgeleverd. Tenslotte
is er ook aandacht voor de start
van de veldcompetitie.

Inmiddels is de Poiesz actie alweer 4
weken bezig. Tot nu toe hebben we met
elkaar 13883 munten gespaard. Dit aantal is niet voldoende want we staan op
dit moment op de laatste plaats. Hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we de komende… Lees verder

Activiteiten op het TT-circuit Assen
Vorig jaar zijn we als vereniging aangemeld om mee te helpen met bepaalde
activiteiten op het TT circuit in Assen.
Door bij deze activiteiten te helpen verdienen we geld voor onze club. Naast
dat het een lucratieve actie is, en we
daarmee de club helpen… Lees verder

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

Agenda maart:
Bestuursvergadering

12

Klussendag

15

Afschrijving contributie

25

Einde Poiesz Actie

30

Klussendag 15 maart
Het zaalseizoen is bijna afgelopen en
dat betekent dat we weer op het veld
gaan korfballen. Voordat we daadwerkelijk kunnen korfballen moet er in en
rondom de accommodatie het een en
ander opgeknapt worden. Daarom organiseren we op zaterdag… Lees verder

Veldcompetitie
Nog twee weken en dan gaan de
eerste teams weer op het veld trainen. Hieronder een overzicht.
Trainingen
Jeugd: start 18 en/of 20 maart
Selectie: start 11 maart
DIO 3 + 4: start 13 maart

Koekactie 2014

Competitie
De eerste competitie wedstrijden
zijn op 22/23 maart. Houd voor het
programma de website in de gaten.
Website: www.kvdio.nl Email: dio.oosterwolde@knkv.nl
Twitter: @kvdio
Facebook: Korfbalvereniging DIO Oosterwolde

Noteer alvast in je agenda:
Koekactie: vrijdagavond 4 april en zaterdagmorgen 5 april.
We gaan ervan uit dat iedereen weer
mee loopt dit jaar.
Via de mail krijgen jullie ter zijner tijd
de indeling en welke straten je loopt.
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