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Succesvol OKC-toernooi

Welkom:
Na een zomervakantie met mooi
weer en heerlijke temperaturen
zijn we inmiddels alweer
begonnen aan de competitie. In
deze nieuwsbrief kijken we terug
op een succesvol OKC-toernooi,
doen we mee aan de Grote
Clubactie, is DIO 2 opzoek naar
een coach en brengen we de
checklists voor aanvoerders en
jeugdcoaches onder de aandacht.
Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Op zaterdag 23 augustus heeft op
sportpark Oostenburg de derde editie
van het OKC-toernooi plaatsgevonden.
Op een enkele regenbui na waren de
weersomstandigheden uitstekend voor
de korfballers van Odis uit Elsloo, VZK
uit Haule, Donkerbroek,... Lees verder

De Grote Clubactie
Elk jaar in september vindt de Grote
Clubactie plaats. Dit jaar doen we ook
weer mee en willen we natuurlijk zoveel
mogelijk loten verkopen. Van de
opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel €
2,40) naar onze clubkas! Bovendien
maken lotenverkopers... Lees verder

Agenda september:
Bestuursvergadering

10

Start Grote Clubactie

13

Afschrijving contributie

25

K.V. DIO zoekt coach voor DIO 2
Voor het nieuwe seizoen is de
korfbalvereniging DIO uit Oosterwolde
op zoek naar een coach voor de tweede
selectie. Ons tweede team speelt zowel
op het veld als in de zaal op reserve
derde klasse niveau en bestaat
voornamelijk uit spelers... Lees verder

Ledenverloop
Welpen: 0
Pupillen: 16
Aspiranten: 18
Junioren: 11
Senioren: 36
Niet-spelende leden: 11
Totaal: 92 leden

Checklist aanvoerders en jeugdcoaches

Website: www.kvdio.nl Email: dio.ooster wolde@knkv.nl
Twitter: @kvdio
Facebook: Kor fbalver eniging DIO Ooster wolde

Eind vorig jaar zijn er voor de
aanvoerders en jeugdcoaches checklists
met aandachtspunten bij wedstrijden
opgesteld. De checklists geven je een
aantal tips ter voorbereiding op een
wedstrijd. De checklists zijn te vinden
op de website onder de pagina ’Leden’.
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