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Opbrengsten acties

Welkom:
Vlak voordat de paasdagen gaan
beginnen brengen we jou op de
hoogte van het laatste nieuws
binnen de vereniging. In deze
nieuwsbrief aandacht voor de
resultaten van de verschillende
acties, het opzeggen van het
lidmaatschap, een nieuwe
bordsponsor, Korfbalschool Noord
en het schoolkorfbaltoernooi.

De afgelopen periode hebben we met
elkaar een aantal acties gehouden. Zo
zijn we dit seizoen begonnen met de
Grote Club Actie, kwam daarna de
Poiesz Jeugd Sponsor Actie en is kort
geleden de koekactie geweest.
Inmiddels is duidelijk… Lees verder

Opzeggen lidmaatschap voor 1 mei
Als je van plan bent om het lidmaatschap te beëindigen, dan kan dat uiteraard, maar als regel pas aan het einde
van het seizoen. Het feitelijk opzeggen
van het lidmaatschap behoort schriftelijk plaats te vinden voor 1 mei! Dit kan
bij Gjilke van Wallinga… Lees verder

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

Agenda mei:
Vergadering met het HB

7

Bestuursvergadering

14

Laatste competitieronde

24/25

Afschrijving contributie

25

Nieuwe bordsponsor
Sinds vorige week hangt er een nieuw
sponsorbord langs het korfbalveld. Het
gaat hier om het bord van Evenementenbureau Terschelling. Dit full service
evenementenbureau is gespecialiseerd
in het organiseren van events op Terschelling. Of het nu gaat… Lees verder

Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 21 mei wordt het
schoolkorfbaltoernooi weer gehouden. Dit jaar vindt het toernooi
plaats in Makkinga. Inmiddels
hebben zich 132 teams opgegeven
om deel te nemen aan dit toermooi. Om alle wedstrijden in goede banen te leiden zijn er dit jaar
zo’n 50 scheidsrechters nodig.
Ook van onze vereniging wordt
verwacht dat er een… Lees verder

Start Korfbalschool Noord

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

Aspirant Lieneke Lindenberg was erbij.
Vanaf maart is korfballer Erwin Zwart
van korfbalvereniging LDODK / AH
Gorredijk onder de naam
‘Korfbalschool Noord’ gestart met het
geven van korfbaltrainingen aan jeugdige korfballers die meer… Lees verder
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