Onze leden
Sigrid Smink
Myrthe Looijenga en
Malou van der Mei
Hans Koopmans
Niels Jilderda
Jorrit Koopmans
Engberth van Esch
Jacco en Gea Dijkstra
Jelle Brans
Johan en Linda
Nijenhuis
Pieter en Carelien
Nieuwhoff
Chris en Henine
Tuinstra
Monique Dokter
Sicco Koopmans
Albert Jan Koops
N. Hofstra
Fam. Schraa
Henk en Jose
Berkenbosch
Roelof en Antsje Stelma
Folkert en Roelfina

CLUB VAN 25
We zijn opgericht met als doel de KV DIO financieel te ondersteunen bij bijzondere
activiteiten, die niet standaard bij de wedstrijdsport thuis horen. De contributie is
immer bedoeld voor dit laatste. De CLUB VAN 25 richt zich bij voorkeur op het
jeugdkorfbal, meer dan ooit het speerpunt van de vereniging. Onze club bestaat uit
leden, ouders van jeugdleden en anderen die zich betrokken voelen bij de KV DIO. We
opereren los van de vereniging als het gaat om beslissingen over welke activiteiten we
ondersteunen.
HET BESTUUR: VACATURES
We zijn met ons drieën: Roelof Stelma, Hans Koopmans en Albert Jan Koops. Uit
praktische overwegingen ontstaan er twee vacatures. Omdat de afstand, zowel letterlijk
(AJ woont in Kootstertille) als figuurlijk, tot de Korfbalvereniging te groot wordt
gevonden, zijn we op zoek naar vervanging voor Hans en Albert Jan. We zijn op zoek
naar de vrijwilliger die regelmatig langs de lijn staat. We vergaderen ca. 2x per jaar en
het onderlinge contact verloopt verder per mail. Interesse: bel Hans ( o6 12 6789 31)
TERUGBLIK
Vorig jaar (2017) hebben we de volgende activiteiten ondersteund:
 Grote Clubactie (de prijsje)
 Het OKC-toernooi (de vaantjes)
 Pietentraining
 Bedankjes scheidsrechters
 Jeugdbingo
Ook dit jaar gaan we hier natuurlijk mee verder. IDEEEN???!!!
Er is op dit moment overleg met de jeugdafdeling om een korfbalclinic voor de jeugd te
organiseren en een bezoek aan het NK-korfbal in de Ziggodome. Dit zijn maar een paar
opties. Heb je zelf een idee? Geef dat even door aan hanskoopmans@gmail.com.
LID WORDEN?
Er is een nieuw korfbalbestuur. Dat geeft nieuwe impulsen. Dat bestuur kan wel steun
gebruiken. Dat kan indirect door lid te zijn van de Club van 25. Wilt u, lid van kv DIO,
ouder van een korfballend kind, supporter, lid van de Club van 25 worden, dan moet u
een bedrag van € 25,00 storten op de rekening NL70 RABO 0349 9720 79 van KV DIO
met als vermelding Club van 25. Om praktische redenen hebben we geen eigen
rekening meer; het bracht teveel bankkosten met zich mee.
TENT LENEN VAN DE “CLUB VAN 25”.
Leden van de Club van 25 mogen de tent (6x3m) en de bijbehorende statafels gratis
lenen voor PRIVÉ-gebruik. Diana Baron is de contactpersoon.

