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NIEUWSBRIEF 2 
 

Beste DIO Volleyballers, ouders/verzorgers,  

 

Vorig jaar in juni ontvingen jullie de allereerste nieuwsbrief van DIO Volleybal. 

Er is al weer veel gebeurd dit seizoen. Het leek ons daarom een goed moment voor nieuwsbrief 

nummer 2.  

 

Alle leden ontvangen de nieuwsbrief per e-mail en deze  is ook via een link op 

www.diovolleybal.nl te vinden. Heb je de nieuwsbrief niet per e-mail ontvangen en vind je dit 

wel handig? Geef dit dan even door aan Hendrika via secretaris@diovolleybal.nl. 

 

Veel leesplezier! 

 

Het bestuur 

Februari 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Vacature: webmaster 
www.diovolleybal.nl  + facebook zoekt (nog steeds) een nieuwe WEBMASTER! 
Voel jij je helemaal thuis op het internet, ben je handig met de pc of lijkt dit jou 

juist een enorme uitdaging? 

De website is aan vernieuwing toe en we willen overstappen op een ander 

platform. Wie helpt ons hierbij?  

Meld je dan aan bij Hendrika via secretaris@diovolleybal.nl 

 

 



SPORTVERENIGING D.I.O. / OOSTERWOLDE
 

SPORTVERENIGING D.I.O 

 

Technische 
 

Sinds dit seizoen bestaat onze Technische Commissie (TC) uit de volgende personen.

Astrid van Hooff – van Dijk & Nienke Boven: 

Alien de Boer & Thea Krans: 1
e
 aanspreekpunt voor de mini’s 

Mirjam Acker: 1
e
 aanspreekpunt voor de recreanten

 

De TC is op dit moment bezig met het schrijven van een 

Leden Vergadering al aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is worden de leden hierover 

geïnformeerd. 

 

Het seizoen is al weer halverwege en binnenkort staan weer gesprekken met trainers en leden op het 

programma als voorbereiding op de teamindeling van volg

 

Activiteiten 
 

Tijdens de Algemene Leden Vergader

activiteitencommissie: Eline, Rowan en Ilse.

Als eerste hebben de meiden in dece

keer omgetoverd tot kersttoernooi 

 

Voor het eerst sinds jaren staat er dit seizoen een 
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echnische Commissie 

Sinds dit seizoen bestaat onze Technische Commissie (TC) uit de volgende personen.

& Nienke Boven: 1
e
 aanspreekpunt jeugd en senioren

aanspreekpunt voor de mini’s   

aanspreekpunt voor de recreanten 

De TC is op dit moment bezig met het schrijven van een Jeugdbeleidsplan. Dit is tijdens de Algemene 

n Vergadering al aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is worden de leden hierover 

Het seizoen is al weer halverwege en binnenkort staan weer gesprekken met trainers en leden op het 

programma als voorbereiding op de teamindeling van volgend seizoen.  

Activiteiten Commissie 

ergadering in oktober ontstond spontaan een nieuwe 

activiteitencommissie: Eline, Rowan en Ilse. 

 
in december het traditionele rommelpottoernooi georganiseerd. 

 waar iedereen aan mee mocht doen.  Een geslaagde volleybalavond!

Voor het eerst sinds jaren staat er dit seizoen een EINDFEEST op het programma. 

Hier wordt al druk over nagedacht. 
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Sinds dit seizoen bestaat onze Technische Commissie (TC) uit de volgende personen. 

aanspreekpunt jeugd en senioren       

Dit is tijdens de Algemene 

n Vergadering al aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is worden de leden hierover 

Het seizoen is al weer halverwege en binnenkort staan weer gesprekken met trainers en leden op het 

 

 

ontstond spontaan een nieuwe  

het traditionele rommelpottoernooi georganiseerd. Voor deze 

Een geslaagde volleybalavond!  

 
op het programma.  
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www.volleybalmasterz.nl 

 
 

Op www.volleybalmasterz.nl vind je het 

volgende menu:  

 

Echte volleyballers beheersen de regels 

Samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en 

respect bevorderen. Met dat doel trekken NOC*NSF en alle 

sportbonden samen op. Een heel belangrijk middel daarbij 

is het vergroten van spelregelkennis onder sporters. 

Daarom introduceren we 'Masterz'. 

 

Over deze spelsituaties is er soms 

discussie of onduidelijkheid. We leggen elke situatie 

daarom beter uit of we geven voorbeelden. Doe er direct je 

voordeel mee tijdens jouw wedstrijden! 

 

 
Spelregels in begrijpelijke taal 

Dankzij duidelijke spelregels verloopt een volleybalwedstrijd 

sportiever en dus leuker! 

 

Oefen zoveel je wilt! Oefen bijvoorbeeld: 

 

Om te kunnen fluiten bij de jeugdteams en Dames 3 is het halen van dit ‘spelregelbewijs’ of instaptoets 

verplicht. Je kunt op deze website inloggen met je Nevobo relatiecode die op je spelerskaart vermeld 

staat.  

Voor het fluiten van Dames 2 is een VS-2 licentie verplicht.  

Heb je vragen? Stel ze gerust aan onze wedstrijdsecretaris Anja de Vries.  
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Een bericht van de penningmeester 

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden kunnen zien dat de vereniging financieel gezond 

is. Dat is erg fijn. De afgelopen jaren kamt de vereniging met teruglopende sponsorinkomsten en 

oplopende zaalhuur kosten. Echter, doordat wij al enkele jaren meedoen met de Jeugd Sponsor Actie bij de 

Poiesz en met de Grote Club Actie hebben wij deze tegenvallers kunnen opvangen en de contributie gelijk 

kunnen houden. Wij hebben hier zelfs nieuwe materialen voor kunnen aanschaffen, goedgekeurde 

minivolleybalnetten, trainingsmaterialen, nieuwe ballen en een nieuwe ballenkar. 

Helaas hebben wij dit jaar een brief ontvangen van de Poiesz dat wij niet mee kunnen doen met de Jeugd 

Sponsor Actie 2017.  Vandaar dat er geen koker met DIO volleybal te vinden is in de supermarkt.  

Met de Grote Club Actie net afgerond, kunnen wij hier ook constateren dat de beoogde doelen in deze actie 

niet gehaald zijn. 

Ik zou graag samen met een paar vrijwilligers een nieuwe actie willen opzetten, voor dit seizoen nog of voor 

volgend seizoen. Hierbij kun je denken aan een loterij of aan een verkoopactie en wellicht zijn er nog 

andere innovatieve ideeën.  

Als je een leuk idee hebt en/of wilt helpen als vrijwilliger, mail dan naar Karen op:  

schadenberg.k@gmail.com 

 

DIO Volleybal heeft zich opgegeven voor de VZ-actie van de 

Albert Heijn. Inleveren kan bij Karen of Hendrika en vanaf 1 

maart ook direct bij de service balie in de winkel.   
 

MINI competitie (CMV) 
 

DIO Volleybal heeft veel mini teams die op zaterdag competitie spelen. Twee keer per seizoen moeten wij 

de competitie ochtend organiseren in Oosterwolde.  

We zijn erg blij dat we een team van vrijwilligers hebben die de organisatie van de CMV competitie op zich 

neemt. De allereerste zaterdag voor dit nieuwe team was op 26 november.  

 

José en Judith nemen de organisatie voor hun rekening. Tijdens de wedstrijden is Jakob de omroeper.  

 

Er was al lange tijd een behoefte om iets te doen aan hoe de netten hangen. De situatie was niet ideaal en 

ook niet altijd veilig voor de volleyballertjes.  

 

De renovatie van de sporthal was een goede aanleiding: we hebben nieuwe mini-netten aangeschaft!  

Er is een strip aan de muur van de sporthal geplaatst en door de netten halverwege vast te zetten, hopen 

we dat ze beter hangen en blijven hangen.  

 

Let op, deze netten zijn van de vereniging en dienen altijd in de kast in het materiaalhok opgeborgen te 

worden.  
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We komen het bij uitwedstrijden steeds vaker 

tegen: het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). 

Als bestuur zijn we aan het onderzoeken wat hier 

voor nodig is. Denk hierbij aan de aanschaf van een 

notebook of tablet, WIFI in de sporthal, hoe werkt 

het eigenlijk enzovoorts.  

Meer informatie volgt. 

Vacature: voorzitter 

Erwin Jousma is al weer een aantal jaren voorzitter 

van DIO Volleybal. Hij heeft aangegeven zijn termijn 

niet te willen verlengen. Dit houdt in dat hij graag 

de ‘voorzittershamer’ tijdens de Algemene Leden 

Vergadering in oktober 2017 overdraagt.  

Zie jij dit wel zitten of denk je een geschikt persoon 

te weten die dit over zou willen nemen?  

Meldt je dan bij het bestuur!  

(Dit kan jij als DIO lid zijn, maar ook zoals Erwin, als ouder van 

één van onze jeugdleden. ) 

Wedstrijdkleding 

We horen het vaker om ons heen en ook tijdens de Algemene 

Leden Vergadering afgelopen oktober kwam het ter sprake: 

“Jammer dat er geen uniformiteit meer is in de wedstrijdtenues en 

dat we niet meer zo herkenbaar zijn in het blauw als DIO 

Oosterwolde.” 

Vaak hebben teams wel gekozen voor blauwe shirts. Maar we 

zien ook shirts in een hele andere stijl.  

Uniformiteit is wat we willen terugbrengen bij DIO Volleybal. 

 

 

We zijn daarom bezig met het opstellen van een kledingplan. Dit houdt in dat we als vereniging een 

bepaald type shirt gaan voorschrijven. Shirts zijn een aantal jaren leverbaar. Indien niet meer in de 

collectie, wordt bepaald welk shirt de opvolger wordt.  

Voor een teamsponsor betekent dit dus geen vrije keuze voor wat betreft het shirt. Wel voor de opdruk 

van logo en bedrijfsnaam. Is er geen teamsponsor? Dan zal elk lid een eigen shirt moeten aanschaffen 

Rugnummers 1 t/m 12 zijn vastgelegd voor dames 1. Elk lid dat via het nieuwe kledingplan een shirt koopt, 

vraagt een uniek rugnummer aan. We zoeken hiervoor nog een winkel/bedrijf die dit wil bedrukken voor 

DIO. Het shirt is eigendom van de speler zelf en kan zij blijven dragen, onafhankelijk van het team waarin 

gespeeld wordt. Bij opzegging kan het shirt worden doorverkocht.          -> meer details volgen 
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Renovatie sporthal 
 

De start van dit seizoen liep niet helemaal zoals 

verwacht. De werkzaamheden in de sporthal waren 

niet klaar en helaas konden we nog niet direct 

trainen in de sporthal. 

 

We hebben ook de nodige ‘opstartperikelen’ 

ondervonden, maar de meeste zijn gelukkig 

opgelost. 

 

Doordat de tribune omhoog verhuisd is hebben we 

meer ruimte gekregen rondom de velden.  

 

Er is een tussenwand geplaatst tussen het 2
e
 en 3

e
 

veld. Hierdoor is er mogelijkheid om de sporthal te 

splitsen. De keuze voor de balk waar deze 

tussenwand aan hangt heeft te maken met de 1/3 – 

2/3 opsplitsing van de hal en dat, volgens de 

veiligheidsvoorschriften de vluchtdeur in het 

achterste deel moet vallen. 

 

De tussennetten zijn gerepareerd en de vloerpotten 

zijn groter gemaakt zodat de palen weer passen. 

Let op dat je het tussennet op de juiste manier 

installeert en weer opruimt. Hiermee voorkomen we 

dat het (weer) stuk gaat.  

 

Inmiddels hangt er ook weer een klok (loopt een 

beetje voor..) en het scorebord werkt weer zodat 

we de stand weer goed kunnen volgen vanaf de 

tribune. 

 

De lichtopbrengst van de nieuwe led verlichting was 

minder dan verwacht. Hier zijn inmiddels de nodige 

verbeteringen in doorgevoerd.  

Gedrag in de sporthal 

 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

 

We zijn te gast in de sporthal en hebben als 

vereniging de verantwoordelijkheid voor het reilen 

en zeilen tijdens de wedstrijden.  

 

We willen dat het voor spelers, tellers/fluiters en 

voor alle supporters een gezellige en sportieve 

avond is. 

  

Denk hierbij alstublieft aan het volgende:   

• het materiaalhok is geen speelplek 

• de vrije velden zijn geen plek om te spelen/ 

voetballen 

 

Dit wordt als erg storend ervaren door spelers, 

coaches en scheidsrechters.  

 

Kinderen worden af en toe weggestuurd, maar toch 

zien we ze steeds weer terugkomen in het 

materiaalhok en op de vrije velden. Graag zien wij 

al deze kinderen boven op de tribune, hun zus(je) 

aanmoedigen.  

Vervelend misschien om te horen, maar laat uw 

kinderen anders alstublieft thuis.  

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust 

contact op met één van de bestuursleden. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Kleedkamer 

! Laat geen waardevolle spullen achter in de 

kleedkamer tijdens trainingen en wedstrijden. 

Neem het mee naar de sporthal en/of geef het aan 

de coach en/of je vader/moeder. 

 

! Foto’s nemen met je smartphone is niet 

toegestaan in de kleedkamer.  

 

 


