
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKJO en Polaris 
 

De afgelopen periode heeft het bestuur 

een aantal keren bericht over gesprekken 

met Polaris.  

Uitgangspunt van die gesprekken was om 

te onderzoeken op welke wijze beide ver-

enigingen zouden kunnen samenwerken 

om op die manier het volleybal in onze 

regio te versterken.  

Allerlei scenario’s zijn de revue gepasseerd 

van intensief samenwerken tot fuseren.  

Uiteindelijk is in goed overleg besloten dat 

beide verenigingen volledig zelfstandig blij-

ven en daar waar mogelijk elkaar helpen.  

Een van de zichtbare punten is het feit dat 

er wekelijks door een aantal teams van 

Polaris in de Weijer wordt getraind. 
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Mieke van de  

Boogaard 
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Rabobank Clubkas 

Campagne 

 

 

Maud en Levi 

 

 

Contributie inning 

 

 

Mini’s in de groei 

 

 

Het is goed geweest om met elkaar de mo-

gelijkheden te bespreken maar beide vereni-

gingen hebben de overtuiging dat zelfstandig-

heid vanzelfsprekend is en dat beide clubs 

ieder op hun eigen ambitieniveau een rol 

kunnen blijven spelen in het volleybal in 

 

Ter nagedachtenis aan de moeder van DKJO 
 

 

Op 3 augustus j.l. werden we opgeschrikt door het overlijden van  

 

Mieke van den Boogaard-Verbruggen  
 

moeder van Bregje en Ton en ook de moeder van DKJO. 

Vanaf de oprichting van DKJO in 1963 op allerlei manieren betrokken 

bij onze vereniging, maar vooral de laatste jaren als de meest fanatieke 

supporter op de tribune. 

Humor, gezelligheid, sterke mentaliteit, sportiviteit en strijdlust zijn 

kernwaarden in Miekes’ leven geweest en ook tevens hoekstenen waar-

op de maatschappij en dus ook onze vereniging zijn gebouwd. 

We zullen Mieke nooit vergeten en als DKJO proberen we die punten 

die haar zo bijzonder maakten, uit te dragen in de toekomst van onze 

club.   

Belangrijk nieuws over de 

Rabobank Clubkas 

Campagne!!!  

Z.O.Z. 
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Spek jouw clubkas!! 

Geboren 

Contributie inning 

Rabobank Clubkas Campagne 
De Rabobank Clubkas 

Campagne gaat weer van 

start en geeft bijzonder 

veel financieel voordeel 

voor onze Club! Hoe gaat 

dat dan in z’n werk??? 

 

Als lid van de Rabobank 

kun je elk jaar 5 stemmen 

uitbrengen via de stemmo-

dule van de Clubkas Cam-

pagne. Elke stem die je 

uitbrengt levert € 5,00 op 

voor onze club!  

Voor het uitbrengen van je 

stem  heb je een stemcode 

nodig. Leden ontvangen 

voor de stemperiode een 

brief en unieke inlogcode. 

 

Van 6 tot en met 17 okto-

ber mag je dan als lid je 

stem uitbrengen op je fa-

voriete vereniging (DKJO 

natuurlijk!!).  Je kunt stem-

men door te kijken op de 

volgende site: 

www.rabobank.nl/

peellandzuid  

 

Spek de Clubkas, het 

kost je slechts 1 mi-

nuut! 

 

Houd je brievenbus in de 

gaten en breng je stem uit 

in oktober. Elke stem is € 

5,- waard, dus laat deze 

niet verloren gaan. Spek de 

Clubkas! Dat is het idee. 

Leden zonder automati-

sche incasso krijgen een 

mail over het betalen van 

de contributie.               

        

Mocht je langer dan een 

half jaar niet kunnen vol-

leyballen (door blessure of 

zwangerschap) meld dit 

dan. Dan betaal je tijdelijk 

een lager contributie be-

drag. Mocht je vorig sei-

zoen rustend lid geweest 

zijn en nu nog steeds, geef 

ook dat aan de penning-

meester door via:         

penningmeester@dkjo.nl. 

In de week van 10 oktober 

vindt de contributie inning 

via de automatische incas-

so plaats.          

Zoals tijdens de ALV be-

sproken wordt er voor 

alle leden ook dit seizoen  

geen kledinggeld geïnd.  

De inning bestaat dus voor 

de mini’s en recreatieleden 

uit de clubcontributie en 

voor de Nevobo-leden 

clubcontributie en Nevobo 

contributie.             

De bedragen staan op de 

website onder het kopje” 

lid worden? “.                            

 

 

Adresgegevens 

             

De afgelopen weken zijn 

de gegevens van de leden-

lijst gecontroleerd. Ben je 

verhuisd? Heb je een 

nieuw telefoonnummer of 

e-mailadres of rekening-

nummer?  Graag ook even 

doorgeven aan de penning-

meester.               

Een maandje later, op 23 

juli, zijn Joyce Sterken  

(DR2) en haar partner 

Jorg de trotse ouders 

geworden van een stoere 

zoon:   

 

 

We wensen hen allen veel 

geluk en goede gezondheid 

en hopen natuurlijk over 

een paar jaar Maud en Levi 

te verwelkomen als nieuw 

talent!   

  

De club is weer een paar 

wondertjes rijker. 

Op 23 juni zijn Marianne 

van Dril (DR2) en Ste-

phan van Helden de trot-

se ouders geworden van 

een dochter: 
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De Mini's zijn in de groei!! 
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We hebben het al eerder gezegd: 

DKJO heeft steeds meer CMV 

leden: onze mini's.  

We zijn het seizoen gestart 

met 24 mini's en dat aantal 

groeit ook gewoon verder.  

 

Patrick, onze rots in de bran-

ding bij de training, wordt 

door Stefan en Rob geholpen 

en daar hebben ze de handen 

vol aan. 

We verwelkomen: 

 Emma 

 Luuk 

 Savita 

 Kyani  
als nieuwe leden.  

 

Bob, Tessa en Aukje trai-

nen mee om te zien of ze 

het volleyballen bij DKJO 

leuk vinden. 

De mini met de leukste yell 

verdient een leuke prijs.      

Lever je yell voor 25 oktober 

in bij Patrick of Rob, of mail 'm 

naar Harry Elzendoorn via-

voorzitter@dkjo.nl met of 

zonder geluid!     

Oproep aan alle mini's om een 

goede yell te verzinnen! 

Na het toernooi bij Polaris 

gaan we de nieuwe teams voor 

dit jaar samenstellen, en daar-

mee komt er een prijsvraag 

voor een nieuwe yell. 

We doen natuurlijk een ouder

-kind toernooi waarin de ou-

ders kunnen laten zien wat ze 

waard zijn. Dat wordt tegen 

het einde van het seizoen ge-

speeld. Het buiten volleyballen 

is ook goed bevallen (voor 

zover dat lukte, met het slech-

te zomerweer) en dat gaan we 

opnieuw proberen. 

Naast volleyballen gaan we 

ook eens leuke dingen doen.. 

Een feestje, of in de zomer een 

barbecue. 

 

Vrijwilligers gevraagd! 

De groep mini's groeit als 

kool; we willen een DKJO 

CMV toernooi kunnen organi-

seren, we krijgen er steeds 

wat meer CMV teams bij 

en we gaan denken aan een 

jeugd team.            

Wie de handen uit de mou-

wen wil steken kan altijd bij 

de mini's terecht. Er is van 

alles te doen. Ook als je 

bijvoorbeeld een scholier 

kent die een maatschappe-

lijke stageplek zoekt: dat 

kan ook bij de mini's. 

 

Als er iemand is die het 

leuk vindt eens per week of 

om de paar weken ander-

half uur  enthousiast volley-

ballende kinderen te helpen 

trainen:  

je bent welkom ! 
 

 

Toernooien. We spelen [zes] 

toernooien en een rayonkam-

pioenschap.  

We zouden maar wat graag 

ook een DKJO CMV toernooi 

organiseren, maar daarvoor is 

het nog net te vroeg. 

 

Het eerste CMV toernooi van 

het seizoen zit er alweer op: 

25 September bij Polaris. Met 

een heel aantal spelers die 

voor het eerst een wedstrijd 

speelden is er weer lekker 

gevolleybald. DKJO3 werd 

vierde in een heel volle poule, 

DKJO2 werd prima eerste en 

DKJO1 haalde de tweede 

plaats. Goed werk van ieder-

een! 

Wat gaan de mini’s allemaal doen dit seizoen? 

De mini's zijn op zoek naar een nieuwe yell!  

Mini Tip !! 

 

kijk eens op 

www.coolmovesvolley.nl 

Je vindt er alle CMV 

spelregels, tips en 

filmpjes hoe je kan 

leren smashen, en nog 

veel  meer! 

 

Prijsvraag!! 

http://www.coolmovesvolley.nl/

