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Nieuwe secretaris voor DKJO !!! 
Nadat Inge Muskens haar functie 

van secretaris had neergelegd, is 

het bestuur op zoek gegaan naar 

een waardig opvolg(st)er. Het 

bestuur is dan ook erg verheugd 

jullie te kunnen mededelen dat 

het is gelukt……. 

Ze stelt zich zelf even voor: 

 

Voor de vakantie werd ik benaderd, 

heb er even over nagedacht en 

besloten om het stokje van Inge 

over te nemen. Vanaf nu neem ik 

de functie van secretaris dus op 

me. Ik zal me even kort voorstellen, 

hoewel de meeste me al wel ken-

nen. Mijn naam is Bregje vd Boog-

aard. Ik volleybal al vanaf mijn 

achtste jaar. De meeste tijd heb ik 

bij DKJO gespeeld met een kort 

uitstapje naar Polaris. 

Ik speel nu bij Dames 1 recreatie. 

Ik doe dat met veel plezier en hoop 

het nog lang vol te houden.  

 

Mochten jullie vragen hebben, dan 

weten jullie me vast wel te vinden 

in de sporthal of via de mail:  

secretaris@dkjo.nl . 

 

Groetjes Bregje 

 

 

 

Op 18 september a.s. zal er 

een ouderbijeenkomst worden 

georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst willen 

we ouders de gelegenheid bie-

den om geïnformeerd te wor-

den over het jeugdbeleidsplan 

dat gevolgd wordt. Verder kun-

nen we hen informeren over de 

nieuwe jeugdcommissie en haar 

leden, en natuurlijk over de 

activiteiten die voor dit seizoen 

gepland staan.  

De bijeenkomst biedt tevens de 

mogelijkheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen over 

ander zaken die het DKJO 

jeugd-volleybal aangaan. 

Ouders zijn dan ook van harte 

welkom om 18:00 uur in 

Sporthal de Weijer. 

Namens bestuur en Jeugdcom-

missie  

Bart Wijnhof 

Vanuit de jeugdcommissie…. 
Degene die op woensdag-

avond rond de klok van 

18.30u in de sporthal komt, 

heeft kunnen zien dat de op-

zet van de training voor onze 

CMV'ers helemaal is ver-

nieuwd.  

Ten eerste trainen alle CMV-

ers voortaan op woensdag van 

18:00-19:00u en daar gebrui-

ken we de hele hal voor. Ge-

zellig druk en er wordt na-

tuurlijk hard gewerkt.          

De trainingen worden door 

Patrick opgesteld, maar wor-

den mede gegeven door Inge 

de Rooij, Marianne van de 

Biggelaar, Carl-Jan Jongen, 

Gart van den Eerenbeemt en 

Bas Damen.  

Een training die nu al staat als 

een huis! Evengoed is de hulp 

van iedereen die de handen uit 

de mouwen wil steken heel 

welkom. 

Ten tweede gaat de zaterdag-

ochtend training vorm krijgen: 

in zaal 2 van de Weijer (de 

helft van de blauwe zaal) gaan 

we om te beginnen een deel 

van de CMV groep trainen.  

Ook hier is hulp erg welkom: 

doe eens een gast-training 

bijvoorbeeld! Dat vinden de 

kinderen erg interessant en 

spannend! Een dankbaar begin 

van je zaterdag :) 

De jeugd traint op hun vaste 

avonden (maandag en woens-

dag) en we zien daar gelukkig 

ook regelmatig fanatieke CMV 

leden meetrainen ! 

 

De Jeugdcommissie 
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DKJO knalt op de Mierlose dorpszeskamp! 

Teamindeling recreatie 
Heren Recreatie: 

Wout van Amstel              

Frank Damen                      

Bas Damen              

Roy Delsine            

Wido Donkers                   

John vd Eerenbeemt         

Grad-Johan van Heck         

Peter Kanters                    

Theo Kedzierski                

Hans van de Mortel           

Gerard Riemens                 

Jean-Paul Smirk                   

Bart Wijnhof 

 

Dames recr. 1: 

Bregje vd Boogaard-Kluitmans 

Yolanda de Both  

Danielle Bovens  

Ine van der Linden 

Hanneke Mertens  

Marjolein Romonesco  

Yvon van Rozendaal 

Maud van Vlerken  

Maartje van der Putten 

Ellen van Rijsingen  

 

Dames recr. 2: 

Nadine Vd Werf - Bons 

Marianne van Dril  

Geria de Fost 

Louise Jansen 

Colette Meulendijks  

Inge Muskens-Hillekens 

Aukje vd Putten-v Wittenboer 

Christel Verbruggen 

Marsha Zuidervaart 

Ingrid Mutsaers  

Lotte Joosten  

Sandra vd Linden 

Karin Steenbakkers 

 

 

Dames recr. 3: 
Toos de Brouwer  

Monique Kippersluis 

Jessica Kox  

Susanne Kuijpers  

Janneke Moonen  

Bernadette Schulte  

Regina vd Sloot 

Marian van der Sterren 

Yvonne Swinkels  

Anja Timmers  

Anja Tongerlo  

Lidia Veenstra  

Op een schitterende juni-dag 

heeft de DKJO jeugd zich van 

z'n beste kant laten zien bij de 

dorpszeskamp. Naast de meer 

dan twintig volwassenen 

teams streden ze fanatiek en 

vooral met enorm veel plezier 

voor de eer en de derde 

plaats. Hard gelachen, hard 

gewerkt ook en iedereen was 

het er over eens dat we dit 

de volgende keer weer gaan 

doen! 

Sanitair en cv-systemen 
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Sepa Euro- incassomachtiging 
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DKJO start dit seizoen met incas-

seren volgens de nieuwe regels 

voor Sepa Euro-Incassering. Hier-

door zijn er wat veranderingen 

waarvan je op de hoogte moet 

zijn, zodat DKJO kan blijven incas-

seren. Sowieso blijft de automati-

sche machtiging die je al had afge-

geven bij start lidmaatschap 

rechtsgeldig, maar met de invoe-

ring van de Euro-Incasso word je 

wel beter beschermd tegen onge-

wenste incasso's.   

Voordat er nu geïncasseerd kan 

worden moet je van een aantal 

zaken op de hoogte gebracht wor-

den, te weten:  het Incassant ID 

van DKJO,  jouw unieke machti-

gingskenmerk en wanneer en hoe-

veel er geïncasseerd gaat worden. 

Hieronder vind je deze gegevens. 

DKJO gaat met het volgende  

Incassant ID werken: 

NL25ZZZ402355940000. 

Ieder lid dat voorheen machtiging 

heeft afgegeven krijgt een uniek 

machtigingskenmerk. In een aparte 

bijlage bij deze nieuwsbrief vind je 

de machtigingskenmerken van de 

leden welke voor 1 augustus 2013 

zijn aangemeld. Staat jouw naam 

er niet bij en heb je ook geen mail 

van mij gehad, neem dan even 

contact met me op via penning-

meester@dkjo.nl zodat ik jouw 

machtigingskenmerk aan je door 

kan geven. 

Het bedrag dat geïncasseerd gaat 

worden zie je in onderstaand 

overzicht per team.   

Mocht er met jou een ander con-

tributie bedrag zijn afgesproken 

dan ontvang jij hierover 

een mail van mij. De 

Sepa Euro-incassering 

vindt voor het eerste 

half jaar plaats op 1 

oktober 2013. 

Met het doorvoeren 

van de Euro-Incasso zijn 

ook de inschrijfformulie-

ren aangepast.  

Het verzoek aan de trainers om 

ook alleen de laatste versie in-

schrijfformulier van de website 

aan nieuwe leden te geven.  

Na inschrijving krijgen nieuwe 

leden een bevestiging waarin ook 

hun machtigingskenmerk wordt 

vermeld.  

Heb je nog vragen mail me gerust 

via penningmeester@dkjo.nl 

    

Marianne van Dril 

Zuid van dit (voor)recht gebruik 

zullen maken en op die manier 

extra Euro’s verdienen voor onze 

vereniging!   De opbrengst hiervan 

zal dit jaar worden  besteed aan 

het opleiden van jeugdtrai-

ners. Hierdoor willen we de kwa-

liteit van de trainers verbeteren 

Van 3 t/m 14 oktober 2013 kun je 

weer stemmen op de Rabo Club-

kas Campagne.  Iedereen die lid is 

van de Rabobank Peelland Zuid 

kan stemmen. Het spreekt voor 

zich dat het bestuur van DKJO 

hoopt dat al onze leden die tevens 

lid zijn van Rabobank Peelland 

Stem op de Rabo-Clubkas voor DKJO ! 

 

 

Contributie per 

half jaar 

Kledinggeld per 

jaar 

Bondscontributie per 

jaar 

Totaal 1e 

half jaar 

NH1  €        95,00  €          10,00  €                     50,00  €  155,00 

jeugd C  €        95,00  €          10,00  €                     35,00  €  140,00 

mini's  €        58,00    €                     10,00  €    68,00 

HR1  €        95,00  €          10,00    €  105,00 

HR alleen trainen  €        82,00     €    82,00 

DR1  €      123,00  €          10,00    €  133,00 

DR2 en DR3  €        82,00  €          10,00    €    92,00 

en zorgen dat men zich 

voor langere tijd aan de 

club bindt. 

Stemmen dus!! 


