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Hulde aan alle teams

Welkom:
In deze nieuwsbrief aandacht voor
alle teams van onze vereniging en
in het bijzonder de kampioenen.
Met elkaar hebben we een
spannend en goed zaalseizoen
achter de rug en daar kunnen we
trots op zijn. Andere onderwerpen
zijn de problemen met IBAN, de
financiën en acties, de verkoop van
paraplu’s en tenslotte de koekactie.

Als club hebben we een spannend en
zeer succesvol zaalseizoen achter de
rug. Zelden hebben zoveel teams zo
lang meegedraaid in de top van de verschillende competities waaraan onze
korfbalteams hebben deel genomen. Dat
geldt voor de senioren… Lees verder

IBAN problemen
De penningmeester heeft geprobeerd
met ingang van 2014 gebruik te maken
van de IBAN-nummers bij de incassoopdrachten. Dat is voor het overgrote
deel gelukkig goed gegaan, maar voor
een deel ook niet. Waar het niet goed is
gegaan probeert de… Lees verder

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

Agenda april:
Koekactie

4/5

Bestuursvergadering

9

Voorliedenoverleg

16

Afschrijving contributie

25

Financiën en acties
In 2013 is iedereen ingelicht over de
financiële situatie van de club. Die was
en is niet rooskleurig, hoewel de situatie
inmiddels wel aan het verbeteren is. We
hebben via de ledenvergadering met
elkaar afgesproken, dat we de contributies willen ontzien, en dat… Lees verder

Koekactie 2014
Op vrijdagavond 4 en zaterdag–
ochtend 5 april wordt de jaarlijkse
koekactie weer gehouden.
We gaan ervan uit dat iedereen
weer meeloopt dit jaar. Mocht je
vrijdagavond niet kunnen, dan
loop je zaterdagochtend. Natuurlijk mag je ook beide keren meelopen. Deze week ontvangt iedereen
van Diana Baron een indeling
waarop staat aangegeven met wie
en waar je gaat lopen.

DIO-paraplu’s voor maar €10,-

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

Voor een bedrag van € 10,- zijn nog
stevige paraplu's beschikbaar in de DIO
-kleuren blauw en wit. Juist nu, als het
weer wat minder is, is een paraplu boven je hoofd zeer aangenaam.
Belangstellenden kunnen zich melden
bij het bestuur door een… Lees verder

afmelden nieuwsbrief

