
Vanuit het bestuur…. 

De laatste trainingen van dit jaar hebben 

weer plaatsgevonden en we kunnen, mede 

door alle vrijwilligers waarop we dit sei-

zoen weer mochten rekenen, terugkijken 

op een mooi en sportief seizoen.           

Een seizoen met een aantal feestelijke 

hoogtepunten en wederom met een aantal 

kampioenschappen. Goed om te zien hoe 

de vereniging afgelopen jaren weer een 

bemoedigende groei heeft doorgemaakt. 

 

Tijd voor vakantie nu. Even een welver-

diend bijkomen, zodat we er in september 

weer flink tegenaan kunnen! 

 

Het nieuwe seizoen ziet er weer veelbelo-

vend uit. Scheidsrechter-uitdagingen voor 

ons heren vaandelteam lijken beslecht en 

de mannen gaan uitkomen in de promotie-

klasse, een mooie opsteker! 

Het “meiden-team” DS1 hebben we helaas 

niet overeind kunnen houden, maar hope-

lijk mogen we hen nog vaak verwelkomen 

binnen de club en wil een aantal van de 

meiden komend jaar toch iets voor de 

vereniging betekenen. 

Vanuit de CMV mogen we opnieuw een 

jeugdteam verwelkomen!!! Alle eer naar 

de CMV-afdeling, waar we ook afgelopen 

seizoen weer veel nieuwe leden mochten 

verwelkomen. 

 

Tenslotte ook een dringend ver-

zoek!!! 

Onze club valt of staat met onze gezamen-

lijk inzet. Samen kunnen we onze vereni-

ging overeind houden en bouwen aan de 

toekomst. 

Op verschillende plaatsen zijn er voor het  

komend seizoen weer dringend vrijwil-

ligers nodig. Denk aan het geven van trai-

ning, coaches, coördinatoren, etc. 

We hopen dat we op voldoende hulp 

mogen rekenen. 

 

Rest ons iedereen een hele fijne vakantie 

toe te wensen en we starten weer op 28 

augustus!!! 

 

Het bestuur 

 

 

 

https://www.facebook.com/

Volleybalclub-DKJO 

 
www.dkjo.nl 
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Juli 2017 

De jeugd van DKJO wist in juni de 

eerste prijs binnen te slepen bij het 

jeugdzeskamp in Mierlo. Top gedaan! 

Proficiat! 

JC1 eerste prijs jeugdzeskamp!!  

 

https://www.facebook.com/Volleybalclub-DKJO-146725612350945/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Volleybalclub-DKJO-146725612350945/?ref=ts&fref=ts
http://www.dkjo.nl/
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In april mochten we als vereniging weer 

meedoen met de RaboClubkas-campagne. 

DKJO mag ieder jaar een erg mooi bedrag 

ontvangen uit deze actie en ook dit jaar 

was daarop geen uitzondering.  

Op 12 mei mocht de vereniging een che-

que in ontvangst nemen van € 363,88 !! 

 

Iedereen hartelijk bedankt voor de stem-

men die we mochten ontvangen!!!!! 

RaboClubkas  

Beachvolleybalveld voor DKJO !! 

Als vereniging zijn we het afgelopen jaar druk 

bezig geweest met de gemeente Geldrop-

Mierlo om te kijken of we een beachvolleybal-

veld zouden kunnen realiseren. Dat bleek een 

lastig traject, waar verschillende belangen spe-

len en waar ook ambtelijk een aantal hobbels 

voor genomen moesten worden. Ook moesten 

er een aantal sponsoren gevonden worden. 

Alle uitdagingen zijn nu overwonnen en inmid-

dels is het college akkoord met aanleg van het 

veld!! Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het 

veld zal gerealiseerd worden op het grasveld 

links van de sporthal, tussen de parkeerplaats 

en de tennisvelden. 

We verwachten dat de aanleg in de loop van 

augustus zal plaatsvinden, zodat het veld aan  

het begin van het nieuwe seizoen geopend kan 

worden. 

Leuk wanneer we gedurende de eerste weken 

van het nieuwe seizoen nog gebruik kunnen 

maken van het goede weer om de zandbak in 

te duiken!!! 

 

Heb je zelf leuke ideeën of initiatieven rond het 

nieuwe beachvolleybalveld?! 

Laat het weten bij een van de bestuursleden! 

Maandag 28 augustus Start nieuwe seizoen en trainingen 

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 

Agenda 2017 



Zeer  

 

 

 

 

25 maart: ! 

Zaalindeling 2017-2018 
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Sanitair-en CV-systemen 

Sponsors seizoen ‘16-’17 


