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Vrijwilligers CMV-toernooi 2 februari!! 
Met het nieuwe jaar in zicht blikken we ook even 

terug op 2013.  Een paar bestuurswisselingen, het 

eerste CMV-toernooi en natuurlijk het 50-jarig 

jubileum. We sluiten het goed af en hopen ook in 

het nieuwe jaar weer van veel sportieve prestaties 

en inzet te mogen genieten.  

We hopen jullie allemaal gezond te mogen treffen 

in januari en wensen alle leden, hun familie, spon-

sors en andere lezers van deze Nieuwsbrief fijne 

kerstdagen toe. 

 

De redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste allemaal, 

 

Het CMV-toernooi is verplaatst 

van 26 januari 2014 naar 2 februari 2014!! 

Net als vorig jaar hebben we de hulp van onze 

hele vereniging en ouders héél hard nodig, dus 

noteer 2 februari 2014 alvast in jullie agenda’s!! 

Het toernooi is opgedeeld in drie delen, de eerste 

wedstrijden starten om 9.30 uur, de tweede groep 

start om 12.00 uur en de laatste groep om 15.00 

uur. Het toernooi zal rond 17.30 uur eindigen. 

Omdat we dit jaar met een recreatieteam minder 

zijn, willen we de Nevobo en recreatieteams en 

de ouders vragen om met zoveel mogelijk mensen 

een gedeelte van de dag te komen helpen.  Bij de 

twee laatste groepen (12.00 uur en 15.00 uur) 

hebben wij de meeste mensen nodig en we stre-

ven er naar om iedereen maar voor één van de 

drie rondes in te delen.  

Het verzoek aan de aanvoerders is om binnen het 

team te inventariseren wie welk tijdstip kan ko-

men helpen en ons dit per mail voor 1 januari 

2014 te laten weten via cmvtoernooi@dkjo.nl. 

Ouders of andere vrijwilligers kunnen zich direct 

via het voorgenoemd e-mailadres aanmelden.  

Wij hopen er, samen met jullie, net als afgelopen 

jaar een mooi toernooi van te maken!  

 

Alvast bedankt!! 

CMV-commissie 

Ook benieuwd naar het uitzicht van 

Peer? Lees verder op pag. 3…….. 

SMULLEN….
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DKJO blaast Club van 50 nieuw leven in 
Beste DKJO fan/ volleybal 

belangstellende, 

 

Als volleybalgeïnteresseerde 

weet u dat er veel geregeld 

moet worden om een vereni-

ging tot zijn sportieve en socia-

le recht te laten komen. Sport 

houdt niet op bij speltechni-

sche zaken voor de jeugd en 

senioren, het begint eigenlijk 

bij sociale en financiële aspec-

ten die de basis moeten vor-

men voor een solide vereni-

ging. 

 

In het verleden heeft bij DKJO 

de Club van 50 bestaan en na 

een “slapend” bestaan wordt 

dit fenomeen weer tot leven 

gebracht.  

De doelstelling van de Club 

van 50 is financiële middelen te 

vergaren om extra faciliteiten 

voor DKJO mogelijk te maken. 

Zowel particulieren als bedrij-

ven kunnen deelnemen. 

 

Wat houdt deelname aan de 

Club van 50 in? 

U steunt met uw donatie van € 

50,00 per jaar volleybalvereni-

ging DKJO 

U heeft instemming/ medezeg-

genschap over de besteding 

van de jaarlijkse opbrengst van 

de Club van 50 

U krijgt een vermelding op de 

website www.dkjo.nl en ver-

melding in de nieuwsbrief die 

gemiddeld 5x per seizoen aan 

de leden, ereleden, sponsoren, 

belangstellenden en leden van 

de Club van 50 wordt ver-

stuurd. 

 

Voorwaarden voor deelname: 

Iedereen kan deelnemen aan 

DKJO’s Club van 50 door 50 

Euro te betalen. Met je team of 

een ander deelnemen mag 

ook. Het jaar loopt gelijk aan 

het competitiejaar van augus-

tus tot juli. Betaling geschiedt 

middels betaling van een fac-

tuur op rekeningnummer 

NL85RABO01341.93.466 van 

DKJO o.v.v. Club van 50. Con-

tante betaling is ook mogelijk. 

 

Hoe werkt de medezeggen-

schap? 

Het bestuur van DKJO formu-

leert één of meerdere wensen. 

Aan het eind van het seizoen 

krijgen de deelnemers de mo-

gelijkheid daadwerkelijk mee te 

beslissen over het uiteindelijke 

bestedingsdoel. Het bestuur 

heeft altijd de volmacht om 

definitief te beslissen als er een 

gelijk aantal stemmen is voor 

meerdere doelen. 

Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn 

een kamp voor onze jeugd, 

nieuwe ballen voor de mini’s 

etc. 

 

 

 

Interesse? 

Voelt u zich geroepen om 

DKJO ook extra te ondersteu-

nen? Meldt u dan aan bij    

Maarten Verbruggen, coördi-

nator van de Club van 50. Dit 

kan via Clubvan50@dkjo.nl of 

telefonisch op 06- 55190488.  

 

Namens DKJO’s Club van 50, 

 

Peter van Hoof 

Maarten Verbruggen 

Harry Elzendoorn  

 

 

 

 

N I E U W S B R I E F  



 

Nog meer DKJO nieuws……. 
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Oliebollentoernooi 

Op 30 december is het oliebollen-

toernooi voor de volwassenen en 

op 8 januari voor de jeugd en 

CMV. Gezellig, kom ook!! 

Sanitair-en CV-systemen 

Op 2 december zijn Marianne 

van Dril en haar partner 

Stephan de trotse ouders 

geworden van dochter Sanne. 

We wensen hen veel geluk en 

gezondheid! 

GEBOORTENIEUWS 

 

Geen training 

Op woensdag 5 februari is er geen 

training voor de jeugd, CMV en voor 

Dames recreatie 1 en 2. 

Dit in verband met het verzetten van 

het CMV toernooi. 

Het is maar hoe je het bekijkt ;-)……   Bron: ED november ‘13 
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