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NIEUWSBRIEF 4 
 

Beste DIO Volleyballers, ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief nummer 4. De laatste nieuwsbrief is al weer van bijna een 
jaar geleden. Dus hoog tijd voor de laatste updates en overige nieuwtjes. 
 
Vanuit het bestuur doen we hierbij een dringende oproep voor vrijwilligers voor diverse 
bestuursfuncties. Zie vacatures in deze nieuwsbrief.  
 
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? Of wil je de nieuwsbrief niet ontvangen per e-mail?  
Geef dit dan even door aan Hendrika via secretaris@diovolleybal.nl. 
 

Veel leesplezier! 
Het bestuur - Juli 2018 

 
 
 

 
 
 

Vacature:  
penningmeester  &  ledenadministratie 
De penningmeester vervult een belangrijke rol in het bestuur en de vereniging. Hij/zij zorgt 
voor juiste en tijdige contributie inning en ook dat onder andere de rekeningen aan de Nevobo 
en de sporthal op tijd betaald worden.  
Wij hebben PER DIRECT èn dringend een nieuwe penningmeester nodig die het ‘financiële 
stokje’ van Karen overneemt.  
 
Ook stopt Helena met de ledenadministratie.  Samen met de penningmeester zorgt de 
ledenadministratie voor het actueel houden van de ledenlijst, de inschrijving bij de Nevobo en 
de spelerspassen.  
 
Lijkt jou dit leuk of ken je iemand die hiervoor geschikt is? >>> Meld je dan bij het bestuur!  
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Technische Commissie 
 
Afgelopen periode heeft de TC het erg druk gehad met de teamindeling voor het volgende seizoen. Samen 
met bestuur, trainers en met elkaar, is er een voorlopige indeling gemaakt,  waarbij zowel clubbelang, 
teambelang en individueel belang meegenomen wordt.  
 
Twee jeugdteams willen we graag hoger laten spelen. Hiervoor moet je het team laten kwalificeren door 
het spelen van een indelingstoernooi. De B-meiden hebben het helaas niet gehaald om Topklasse te 
bereiken. Deze B-meiden zijn er 2 weken later wel in geslaagd om de Hoofdklasse te bereiken en spelen 
dus volgend seizoen in deze hogere klasse.   
 
Een aantal A-meiden hebben inmiddels de leeftijd dat ze moeten worden ingedeeld bij de senioren; de 
dames dus. We hebben ervoor gekozen om van het huidige A-team een nieuw damesteam te vormen. Zij 
worden volgend jaar Dames 3.  
 
De teamindeling is voorlopig en staat vermeld op de website. In september zal de definitieve indeling 
bekend worden gemaakt.  
De TC wenst iedereen een goede zomer en tot volgend seizoen! 

************** 
In seizoen 2018/2019 starten we waarschijnlijk met 8 jeugd- en seniorenteams.  
Vijf of zes teams spelen thuiswedstrijden op vrijdagavond.  
De wedstrijden op zaterdag worden verplaatst naar de middag. Drie teams spelen om 18:00 uur.  
 
Het schema is voorlopig; hier kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden:   

VRIJDAG VELD 1 VELD 2 VELD 3 ZATERDAG VELD 1 VELD 2 VELD 3 
19:00 uur B1 D2 -     
21:00 uur A1 D1 D3 18:00 uur C1 B2 C2 

 

 

 
 

Vacature: voorzitter  

Erwin Jousma is  tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2017 afgetreden als voorzitter van DIO 
Volleybal. Zoals al eerder via de nieuwsbrief en website aangegeven, is zijn termijn niet verlengd, maar is 
Erwin definitief gestopt.   

We zijn nog steeds èn per direct op zoek naar een NIEUWE VOORZITTER. Dit kan een DIO spelerslid zijn, 
maar ook ouders nodigen wij van harte uit om zich aan te melden. Zie jij dit wel zitten of denk je een 
geschikt persoon te weten die dit over zou willen nemen?  

Meld je dan bij het bestuur!  
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Poiesz JEUGD SPONSOR ACTIE  

  
Van 12 februari tot en met 8 april konden we weer volop jeugdsponsormunten verzamelen bij de Poiesz 
supermarkt aan de Oostenburg. DIO Volleybal mocht dit jaar weer meedoen aan de Jeugd Sponsor Actie! 
Een geweldige actie van Poiesz!  
 
Tijdens het Jeugd Sponsor Gala op 20 april in Leeuwarden werd aan DIO Volleybal een cheque uitgereikt van 
EUR 918. 
 
Aan iedereen die heeft meegeholpen en meegespaard: DANKJEWEL!  
  

 

Mini toernooi commissie 
 

 
 

Op zaterdag 3 februari was het tweede DIO Mini Volleybal toernooi van het seizoen 2017/2018.  
Voor die dag waren er van 9:30 – 13:00 in totaal 46 Mini wedstrijden gepland voor niveaus 2 t/m 4.  
Vijf verschillende DIO mini teams speelden in totaal 14 wedstrijden.  
 
Het resultaat: 12 gewonnen partijen en tweemaal gelijk spel. Een prachtig resultaat voor DIO! 
 
Met een team van meer dan 30 vrijwilligers is het wederom gelukt om voor alle wedstrijden een 
scheidsrechter en teller te organiseren. Een aantal bezoekers hebben hun waardering uitgesproken voor het 
toernooi. Zonder scheidsrechters en tellers was dat niet mogelijk geweest. 
 

Bij deze willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken!  
Volgend seizoen hopen wij weer een beroep te kunnen doen op jullie ondersteuning! 

 
Judith, José en Sebastiaan 

 
Om alvast in de agenda te zetten:  seizoen 2018/2019 -> mini competitie op:  

zaterdag 3 november 2018   &   zaterdag 16 maart 2019 
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Wedstrijdkleding 

 

In het afgelopen seizoen hebben al vele teams in het nieuwe 
wedstrijdshirt gespeeld. We hebben dus eindelijk weer een 
stukje DIO uniformiteit terug! 
 
Het wedstrijdshirt is van jezelf (behalve D1; dat is een 
sponsorshirt).  
 
Heb je ook een nieuw wedstrijdshirt nodig? Dan kan je dit 
aangeven bij het bestuur.  
Mocht je besloten hebben om te stoppen, dan kan je jouw shirt 
doorverkopen aan een ander (nieuw) lid.  
 

 

 

 

Privacy wetgeving 
 
We hebben sinds 25 mei al vele e-mails ontvangen over de vernieuwde, 
aangescherpte privacy wetgeving. 
 
Bij DIO Volleybal zijn we druk bezig met alle nieuwe regels die ook voor 
verenigingen gelden.  
Op de website zal een privacy verklaring worden opgenomen waarin te 
lezen valt hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens.  
 
Wij zijn ons als bestuur en commissies bewust van de privacy 
gevoeligheid van persoonlijke gegevens en zullen nooit zomaar die 
gegevens delen met derden. Deze regels waren er altijd al maar zijn nu 
dus aangescherpt met de nieuwe wet.  
 
Meer informatie volgt.  
 

Algemene 
Verordening 

Gegevensbescherming 
AVG 
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Geen papieren meer, maar alles digitaal vanaf dit afgelopen seizoen!  

De volgende informatie staat op www.diovolleybal.nl maar voor degene die dit nog niet gelezen heeft, 
volgt hier ook nog dezelfde informatie in deze nieuwsbrief:  

Voor de wedstrijd: log in op de nevobo website en controleer of alle teamleden staan vermeld, met hun 
rugnummer en is de aanvoerder aangegeven? Dit kan een dag van te voren ook al! 

Een link naar DWF staat op de homepage van onze website, in de rechterkolom. Invullen kan ook heel 
gemakkelijk als je de nevobo app op je smartphone hebt.  
Klopt er iets niet in jouw standaardteam? Geef dit dan door aan onze wedstrijdsecretaris Anja. 

DWF bij DIO? -> we hebben een laptop aangeschaft en deze is aanwezig in de sporthal tijdens de 
wedstrijden. Zijn er nog wijzigingen in de teamsamenstelling? Dan kan je dit in de sporthal nog wijzigen. 
Na afloop van de wedstrijd worden de setstanden ingevoerd en geven beide aanvoerders en 
scheidsrechter akkoord. Het resultaat is dan meteen terug te vinden via de Nevobo app 

 Wat verandert er voor de teller? -> best wel veel! Maar het is wel gemakkelijker geworden!  
Op het oude formulier moest je veel gegevens bijhouden: start- en eindtijd, rugnummers, stand bij time-
outs, wissels enz. Dat hoeft allemaal niet meer. 
We gebruiken nu een standaard Nevobo formulier voor het invoeren van de setstanden via de computer. 
Je hoeft nu alleen te noteren of een speler heeft gespeeld en wat per set de stand is. 

                    

 

 
De HAKEN aan het net. 

Of beter, het ontbreken van haken aan 
het net…. 

 
 

 
 

Een ergernis voor vele trainers en spelers: er zit geen haak aan de kabel om het net op te kunnen hangen. 
We hebben begin dit jaar karbijnhaken en harpsluitingen aangeschaft. Deze zitten als het goed is zo goed 
vast dat je dit met de hand niet kan losdraaien. Dat is dus ook NIET de bedoeling.  
AUB graag de haken laten zitten! Dan kunnen we ook allemaal het net fatsoenlijk ophangen!  
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Recreanten
 
Truus van Veenen is de nieuwe contactpersoon 
voor de wedstrijden bij de recreanten
stokje over van Mirjam Hoogesteeger. 
 
 

Bestuur en vrijwilligers
 
Zoals je in deze nieuwsbrief hebt kunnen
Karen en Helena stoppen. Het huidige bestuur bestaat dan nog uit de volgende personen:
Hendrika – secretaris 
Anja – wedstrijdsecretaris 
Alien – algemeen bestuurslid 
 
Vooral de functie van penningmeester 
vullen. Het huidige bestuur kan deze
We hopen dus snel op nieuwe vrijwilligers die DIO Volleybal mee draaiende houden! 
  
 

 
Het seizoen 2018/2019 begint weer na de schoolvakanties en loopt tot en met eind mei 2019. 
 
We starten met de trainingen op woensdag 5 september in de sporthal.
Een week later starten de trainingen in het Stellingwerf College.
 
Volgend seizoen zijn er geen trainingen in de 
Stellingwerf College, maar dit geldt nu ook voor de sporthal. 
 
In de sporthal betreft het de volgende woensdagen:
24 oktober 2018  -  26 december 2018  
 

Een fijne zomervakantie! 
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Recreanten 
ntactpersoon 

bij de recreanten. Zij neemt het 
stokje over van Mirjam Hoogesteeger.  

 

Bestuur en vrijwilligers 
t kunnen lezen zijn we op zoek naar verschillende bestuursfuncties. 

Karen en Helena stoppen. Het huidige bestuur bestaat dan nog uit de volgende personen:

Vooral de functie van penningmeester en ledenadministratie is erg belangrijk om zo snel mogelijk in te 
vullen. Het huidige bestuur kan deze taken er niet bij doen.  

op nieuwe vrijwilligers die DIO Volleybal mee draaiende houden! 

 

begint weer na de schoolvakanties en loopt tot en met eind mei 2019. 

We starten met de trainingen op woensdag 5 september in de sporthal. 
Een week later starten de trainingen in het Stellingwerf College. 

trainingen in de schoolvakanties. Dit was altijd al zo voor de trainingen in het 
Stellingwerf College, maar dit geldt nu ook voor de sporthal.  

In de sporthal betreft het de volgende woensdagen: 
26 december 2018  -  2 januari 2019  - 20 februari 2019  -  1 mei 2019

 
en fijne zomervakantie! 
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