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Kampioenen voorjaarscompetitie

Welkom:
De competitie is alweer bijna ten
einde en dan is het tijd om het
seizoen af te sluiten. Dit zouden
we dit jaar doen middels de
Activiteitendag waar je in deze
nieuwsbrief meer over leest.
Daarnaast is het seizoen voor DIO
1 nog niet ten einde wat er staat
nog een belangrijke beslissingswedstrijd op het programma!

Als club hebben we het seizoen 20132014 wederom afgesloten met een
aantal kampioenen. DIO F1, DIO D1,
DIO 3 en DIO 4 hebben een uitstekende
voorjaarcompetitie achter de rug en
gaan als kampioenen de boeken in. De
eerste kampioen van de... Lees verder

IBAN problemen opgelost
In de nieuwsbrief van maart zijn jullie
geïnformeerd over de IBAN problemen
die ontstaan zijn bij de incassoopdrachten van de contributie. Gelukkig
zijn deze problemen inmiddels
verholpen en functioneert alles weer
naar behoren. De... Lees verder

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

Agenda juni:
Beslissingswedstrijd DIO 1 1
Priktoernooi Lintjo

6

Aanbieding bij Impuls
Tijdens de zomermaanden heeft
sportcentrum Impuls een aantrekkelijke
korting voor leden van DIO
Oosterwolde. Elk lid van 16 jaar of
ouder kan van 1 juni tot 1 september
voor slechts € 85,- onbeperkt komen
sporten bij Impuls. Deze... Lees verder

Mogelijke wedstrijd DIO 1 7
Afschrijving contributie

25

Activiteitendag
Door te weinig aanmeldingen en
door de beslissingswedstrijd van
DIO 1 op zondag 1 juni komt de
jaarlijkse activiteitendag
(familiedag) te vervallen. In de
uitnodiging eerder deze maand
hield de Activiteiten Commissie al
voorzichtig rekening met de
beslissingswedstrijd van DIO 1.
Uiteindelijk is dus besloten om de
activiteitendag niet door te laten
gaan. Lees verder

Beslissingswedstrijd DIO 1
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Steun DIO 1 komende zondag in de
strijd om promotie naar de tweede
klasse!
Ons eerste team heeft afgelopen
weekend gelijk gespeeld (15-15) tegen
Leeuwarden. Door dit gelijke spel komt
DIO 1 qua punten op... Lees verder
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