
Leuke activiteiten in vooruitzicht!! 

DKJO is druk bezig met het organiseren 

van de nodige leuke activiteiten. Na een 

zeer succesvol verlopen oliebollen– en 

CMV-toernooi, is er alweer een aantal 

nieuwe data geprikt.                             

Zo zijn de eerste gymlessen op de Mierlo-

se scholen door DKJO verzorgd en zijn er 

al de nodige talenten gespot!  

Op 25 maart worden jullie allemaal uitge-

nodigd om te komen aanmoedigen in De 

Weijer en na afloop deel te nemen aan 

een ouderwets gezellige afterparty ! Ver-

volgens kun je je ideeën inbrengen op de 

ALV van 10 april en staat het weekend 

voor de jeugd al gepland! Kortom, pak je 

agenda en lees snel verder……... 

 

 

Aanstormend talent op basisscholen 

Om ook onze nieuwe lokale volleybalta-

lenten mogelijk weer te ontdekken, maar 

vooral om sport en beweging aan te bie-

den aan onze schooljeugd, is DKJO on-

langs gestart met het geven van volleybal-

lessen aan de basisschooljeugd van OBS ’t 

Schrijverke in Mierlo. 

 

Patrick vd Waterbeemd, verzorgde na-

mens volleybalvereniging DKJO de eerste 

gymlessen. 

Het CMV-concept is een prima systema-

tiek om volleyballen vanaf de leeftijd van 

ca. 7 jr tot 12 jr. stapsgewijs en in 6 ver-

schillende fases aangeleerd te krijgen. De-

ze systematiek leent zich dan ook uitste-

kend om met de bassischooljeugd aan de 

gang te gaan. 

En met succes, want het was direct duide-

lijk dat de gymlessen met veel enthousias-

me werden ontvangen. 

Komende weken wordt het programma 

voortgezet. En, wie weet, wordt het Ne-

derlands olympisch team van 2024 ook 

met Mierlo’s talent vertegenwoordigd! 

 

 

https://www.facebook.com/

Volleybalclub-DKJO 
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Trainer voor D2; Dames 2 is nog op zoek 

naar een nieuwe trainer die samen met hen 

de stijgende lijn van afgelopen seizoen weet 

door te zetten. De dames trainen op woens-

dagavond van 19:30-21:00 uur in de Weijer. 

Leden voor de sponsorcommissie; Voor 

de sponsorcommissie worden nog nieuwe 

leden gezocht. Vind je het leuk om samen met 

ons het sponsorbeleid verder vorm te geven, 

en om deze wijze een steentje bij te dragen 

aan de club, laat het dan snel weten! 

Scheidsrechter Jeugd; Voor het fluiten van 

de thuiswedstrijden van onze jeugd, die ge-

speeld worden op zaterdag in de Weijer, zijn 

we nog op zoek naar een scheidsrechter, die 

1-2 wedstrijden zou willen fluiten.         

Nevobo-coordinator: Dat we als vereniging 

duidelijk weer in de lift zitten blijkt wel uit het 

toenemend aantal nevobo-teams. Goed 

nieuws dus!! Dit betekent dat de functie van 

Nevobo-coordinator weer ingevuld dient te 

gaan worden. We zoeken iemand die de ver-

eniging wil helpen met bijvoorbeeld inschrij-

ven van teams, inschrijven van nevobo-leden, 

(her)plannen van competitiewedstrijden, con-

tact met de NeVoBo, etc. 

Jeugdcommissie: De jeugdcommissie orga-

niseert jaarlijks verschillende leuke activiteiten 

voor onze cmv- en jeugdleden. Denk hierbij 

maar aan het jaarlijkse kamp, sinterklaastrai-

ning, oliebollentoernooi, speeltuindag, deelna-

me aan de dorpszeskamp, etc. etc. We zijn op 

zoek naar enthousiaste mensen die het leuk 

vinden om ons binnen de jeugdcommissie 

hiermee te helpen!  

Meer info: mail naar voorzitter@dkjo.nl 

Vacatures 

Oliebollen-toernooi weer als vanouds! 

Na een volle activiteitenkalender en een druk-

ke eerst competitiehelft, werd op woensdag-

avond 28 december jl, als laatste activiteit van 

dit jaar, het traditionele “Oliebollen-toernooi” 

georganiseerd. 

Leden, oud-leden en anderen die in het verle-

den of nu nog betrokken waren bij DKJO, 

namen het in sporthal De Weijer in Mierlo in 

gemixte teams tegen elkaar op. Een succesvol 

en gezellig evenement met een grote opkomst, 

waar ook de jeugdteams van DKJO aan deelna-

men, was het resultaat. 

Gezellige avond 

Rond de klok van 22.00u werd de avond voort-

gezet in Sport- en eetcafe de Weijer.Na de 

bekendmaking van het kampioensteam, keek 

iedereen tevreden terug op een sportief toer-

nooi en werden de prijzen uitgereikt. 

De avond kreeg een gezellig vervolg in de vorm 

van een pubquiz. Het organiserende team He-

ren Nevobo 1 wist iedereen met lastige en 

soms listige vragen mee te krijgen. Ook voor 

deze pubquiz kon uiteindelijk een winnaar ge-

kozen worden en de prijzen worden uitgereikt. 

DKJO kijkt dan ook unaniem terug op een 

gezellige avond. 

mailto:voorzitter@dkjo.nl


Zeer geslaagd en groots CMV-toernooi  
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Op zondag 15 januari j.l. werd in sporthal de We-

ijer in Mierlo wederom het jaarlijkse CMV jeugd-

toernooi georganiseerd door volleybalvereniging 

DKJO. Maar liefst 78 volleybalteams van vereni-

gingen uit de gehele regio streden gedurende de 

dag om de toernooioverwinning. 

Ruim 400 spelers in de leeftijd tot 12 jaar, aange-

moedigd door het meegenomen publiek, zorgden 

voor een gezellige en goed gevulde sporthal. 

Een fantastische prestatie voor de organisatie die 

alle teams op de verschillende niveaus prima inge-

pland wist te krijgen. Zij wisten zich verder bijge-

staan door een team van 30 vrijwilligers die hun 

hulp boden als scheidsrechter, EHBO, enz. enz. 

Naast alle teams vanuit alle verenigingen uit de 

regio, waren ook de teams van DKJO zelf uiter-

aard van de partij! Wederom konden 6 eigen 

teams hun kwaliteiten laten zien en werden mooie 

resultaten bereikt. Namens DKJO alle spelertjes 

dus ook van harte gefeliciteerd! 

Het toernooi is, inmiddels voor de 4e keer, vol-

gens een strak draaiboek georganiseerd. De toer-

nooi-commissie, in de personen van Rob Braan en 

Margot vd Wielen, kijken dan ook weer terecht 

voldaan terug op een zeer geslaagde dag. “Met  

zoveel teams, en zo’n enorme groep spelers, is 

het een flinke klus om zo’n toernooi vlekkeloos 

georganiseerd te krijgen. En als alles dan verloopt 

zoals gepland, dan is dat erg fijn en kijk je daar 

weer samen met de organisatie met veel voldoe-

ning op terug. Alle spelertjes zijn weer met hun 

gewonnen vaantjes en prijzen richting huis. We 

hopen dat we ze volgende jaar op dezelfde manier 

weer mogen verwelkomen!”, aldus Margot. 

Supporters en volleybal-liefhebbers, 

Attentie attentie ! Noteer in je agen-

da!!!! 

Na lange tijd gaan we op zaterdag 25 maart a.s. 

weer eens een ouderwetse thuis-wedstrijden-

speeldag beleven bij DKJO!! Om 15:00 zullen 

JC1, JB1 en DS1 tegelijkertijd hun thuiswedstrij-

den spelen in de grote hal van sporthal de Weij-

er. Dit betekent: alle velden bezet, voldoende 

plaats voor een volle bak publiek en langzaam 

weer proeven aan de sfeer van weleer! 

Aansluitend staat om 17:00u de thuiswedstrijd 

van ons vaandelteam HS1 op het programma. 

Uitkomend in de eerste klasse verdedigen zij op 

dit moment de koppositie en stevenen onze 

mannen af op het kampioenschap en de daarbij 

behorende promotie! Meer dan de moeite 

waard dus voor iedereen om te komen kijken, 

te genieten van een gave pot ècht volleyballen, 

en vooral: onze heren aan te moedigen!!! 

Natuurlijk zal daarna in de kantine nog uitge-

breid worden nagepraat over de wedstrijden! 

En of dat alles nog niet genoeg is, zal het na 

borrelen rond de klok van 20u naadloos overlo-

pen in een- door onze feestcommissie georgani-

seerde - gezellige feestavond. 

25 maart: Dé thuis-speeldag van dit seizoen! 
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Zaterdag  25 maart HGDSWTTNO- FEEST 

Maandag 10 april (io) Oud papier D1 Recr. 

Maandag 10 april ALG. LEDENVERGADERING 

Dinsdag 11 april Oud papier H1 Nevobo 

Woensdag 24 mei EINDFEEST DKJO 

Maandag 11 september Oud papier H1 Recr. 

Dinsdag 12 september Oud papier D1 Recr. 

Vrijdag - zondag 22/24 september JEUGDKAMP 

Maandag 18 december Oud papier H1 Nevobo 

Bij leden die een automatische incasso hebben 

wordt  de contributie 24 februari 2017 

geïnd. Heb je geen automatische incasso lo-

pen dan ontvang je een mail. De bedragen 

welke geïnd gaan worden vind je hieronder. In 

sommige gevallen wordt hiervan afgeweken.   

Mocht dat in jouw geval zo zijn dan heb of ga 

je hierover een mail ontvangen van ons. Heb 

je nog vragen mail ons gerust via : 

penningmeester@dkjo.nl. 

Groeten, Ria Haans 

Van de penningmeester….. 

 
Contributie per 

half jaar 

Kledinggeld per 

jaar 

Bondscontributie 

per jaar 

Totaal 1e half 

jaar 

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

ND1  €        95,00  €          10,00  €        50,00  €  155,00 

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

CMV  €        65,00    €        10,00  €   75,00 

CMV 2x trainen €         75,00  €        10,00 €    85,00 

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

HR alleen trainen  €        82,00     €    82,00 

DR1  €        95,00  €          10,00    €  105,00 

DR2   €        95,00  €          10,00    €  105,00 

"Redactieleden";  

   Binnen onze club vinden allerlei wedstrijdactiviteiten plaats en wordt er van alles geor-

ganiseerd aan sociale activiteiten. Natuurlijk is het erg leuk - maar ook belangrijk! - dat 

we dit met elkaar delen. Hiervoor beschikken we over een nieuwsbrief, een website, 

een facebook-pagina, of Twitter. Vind je het leuk om af en toe een bijdrage te leveren 

vanuit je team, schroom dan niet, en stuur je bijdrage naar:  nieuwsbrief@dkjo.nl of 

naar webmaster@dkjo.nl zodat we je belevenissen kunnen plaatsen! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qJWs47zPAhWFPxQKHZiuBrMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tvrijsenhout.nl%2Fnieuws%2Fvan-de-penningmeester%2F&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNGRxNu4SV_dUcuFn8A-n4ECaF
mailto:nieuwsbrief@dkjo.nl
mailto:webmaster@dkjo.nl
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Sponsors seizoen ‘16-’17 


