
Nieuwe ronde, nieuwe kansen  

Het volleybalseizoen is weer in volle gang. 

Het jeugdkamp zit er al op en  er liggen al 

twee gezellige toernooien in het verschiet. 

Eerst het oliebollentoernooi en daarna het 

CMV-toernooi op 15 januari ‘17. Hopelijk 

mogen we ook dit jaar weer rekenen op 

een groot aantal vrijwilligers om dit regio-

toernooitje tot een succes te maken!!! 

Een sportief en blessurevrij speelseizoen 

gewenst voor iedereen! 
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Van de voorzitter…. 

Het kan niemand ontgaan zijn!               

Met veel tijd en energie wordt er hard 

gewerkt om de jeugdafdeling van DKJO 

weer nieuw leven in te blazen. En dat gaat 

érg goed, mogen we wel zeggen. Inmiddels 

hebben we sinds dit jaar zelfs vanuit onze 

jeugdafdeling een eerste nieuw senioren-

team kunnen inschrijven en blijven we 

langzaam nieuwe leden krijgen. Vooral dit 

laatste is naar de toekomst ook érg be-

langrijk.         

Zoals ook al eerder tijdens de ALV gemeld 

is dit voor het bestuur een belangrijke 

reden geweest voor het besluit om te 

kijken of er vanuit DKJO ook CMV-

volleybal aangeboden kan gaan worden in 

Geldrop. 

Hier zal dan ook voorzichtig mee gestart 

gaan worden. Binnenkort zullen de eerste 

aankondigingen hiervoor verschijnen, in de  

 

 

hoop dat er ook vanuit de Geldropse 

schooljeugd veel interesse is in volleybal-

len! Zodra zich een verantwoord clubje 

jonge spelertjes uit Geldrop gemeld heeft, 

zal in overleg en binnen de mogelijkheden 

rond bijvoorbeeld zaalhuur en beschik-

baarheid van trainers, een stap gemaakt 

gaan worden richting Geldrop. Jeugd > 12 

jr zal centraal vanuit Mierlo gaan en blijven 

trainen en spelen. 

Spannend dus!! 

We houden iedereen op de hoogte én... 

mocht je iemand kennen uit Geldrop, die 

het leuk vindt om zich aan te sluiten: Geef 

het door! 

Bart Wijnhof,                                    

Voorzitter DKJO 

 

VV D.K.J.O. 
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Zoals ieder jaar zijn er wederom een aantal 

kleine wijzigingen in de Nevobo-spelregels 

doorgevoerd. 

Deze wijzigingen komen voort uit het project 

"Meer spelplezier, minder spelregels" van de 

Nevobo en heeft voor dit seizoen geleid tot 

kleine wijzigingen. Voor de juiste spelregels kijk 

je uiteraard op de site van de Nevobo:  https://

www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/

spelregels/ 

Vind je het leuk om je eigen kennis over spel-

regels te checken? Kijk dan eens op:    

https://www.volleybalmasterz.nl/ 

Nieuwe spelregels!! 
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Trainer voor D2; De dames van D2 zijn op 

zoek naar een nieuwe trainer die samen met 

hen de stijgende lijn van afgelopen seizoen 

weet door te zetten. Onze dames trainen op 

woensdagavond van 19:30-21:00 uur in de 

Weijer 

Leden voor de sponsorcommissie; Voor de 

sponsorcommissie worden nieuwe leden 

gezocht. Onze sponsorcommissie legt contact 

met het bedrijfsleven en anders sponsoren, en 

verzorgd alle activiteiten daar omheen. Vind 

je het leuk om samen met ons het sponsorbe-

leid verder vorm te geven, en om deze wijze 

een steentje bij te dragen aan de club, infor-

meer dan eens bij:  voorzitter@dkjo.nl  

Scheidsrechter Jeugd; Voor het fluiten van de 

thuiswedstrijden van onze jeugd, die gespeeld 

worden op zaterdag in de Weijer, zijn we nog 

op zoek naar een scheidsrechter, die 1-2 

wedstrijden zou willen fluiten.         

"Redactieleden"; Binnen onze club vinden 

allerlei wedstrijdactiviteiten plaats en wordt 

er daarnaast van alles georganiseerd aan soci-

ale 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 webmas-

ter@dkjo.nl zodat we je belevenissen kunnen 

plaatsen! 

Vacatures 

Seizoen gestart 

In het weekend van 24 september is de Nevo-

bo-competitie weer gestart, en inmiddels zijn 

er weer verschillende wedstrijden gespeeld. 

H1 is prima begonnen, en haalde bij de eerste 

wedstrijden de punten naar Mierlo. 

D1 speelde vorig jaar nog B-jeugd, maar is dit 

jaar gestart in de 3e klasse bij de senioren. Een 

spannend begin, waarbij echter direct een aan-

tal sets konden worden gewonnen; Dit belooft 

nog iets voor het komende seizoen. 

JB1 verloor de eerste wedstrijd, maar wist de 

tweede wedstrijd overtuigend te winnen. Het 

team is dit jaar aangevuld vanuit de C-jeugd. 

Komende wedstrijden zullen zij zich naar ver-

wachting zeker verder gaan ontwikkelen. 

JC1 startte de competitie vertrouwd met veel 

enthousiasme en plezier. Er mocht meteen een 

klein feestje gevierd worden toen de eerste set 

gewonnen werd en het eerste punt een feit 

was. Proficiat! 

Voor de recreantenteams starten de competi-

tiewedstrijden in de eerste week van oktober. 

Veel succes allemaal!! 
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Jeugdkamp super gezellig!! 
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Dames 2 zoekt nieuwe speelsters 

In het weekend van 24 en 25 september zijn we 

weer met een hele gezellige groep kinderen naar 

de blokhut in Mierlo geweest. Nadat alle ouders 

afscheid hadden genomen, begonnen we met spel-

letjes op het veld. De dames van dames 1 hadden 

dit voortreffelijk georganiseerd!! Het weer en de 

sfeer waren geweldig! Na de friet hebben we 

gekiend en vlak voordat het bosspel begon, heb-

ben we nog gedanst. 

In het bos zaten allemaal rare dieren. We hebben 

ze gelukkig allemaal gevonden. Het kampvuur met 

gezellige muziek 

kon natuurlijk niet 

ontbreken. Pas in 

de late uurtjes gin-

gen we slapen. 

Na het ontbijt werd het Zweeds loopspel met 

veel enthousiasme gedaan. 

We hebben en geweldig weekend gehad!! 

Alle leiding super bedankt!! 

Binnen het team van Dames 2 is ruimte voor een 

aantal nieuwe speelsters; Zij willen dus graag een 

oproep doen om hen te komen versterken in de 

competitie. 

Wekelijks trainen zij onder leiding van Cor v 

Loon op woensdagavond om 19:30u in de Weij-

er, waar ook om 20:30 de thuiswedstrijden wor-

den gespeeld. Interesse? Of ken je misschien 

iemand die graag een balletje komt slaan met 

onze dames? Geef het door, of kom vrijblijvend 

een paar keer kijken of meetrainen! 



Dit jaar hebben we nog 2 

ophaalrondes in het vooruit-

zicht. Meer informatie over 

de route en het verzamelpunt 

zal t.z.t. worden doorgegeven,  

 

 

Oud papier schema…. 
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Maandag 12 december Heren  Nevobo 

Maandag 19 december Heren recreatie 

De contributie gaat weer geïnd worden.   

Bij leden die een automatische incasso hebben 

wordt  de contributie 28 oktober 2016 geïnd. 

Heb je geen automatische incasso lopen 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 

Rabo-lid? Neem dan eventjes de moeite.. 

De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer 

van start! Dit jaar is de stemperiode van 6 tot 

en met 17 oktober. De stemcode wordt 1 

oktober verstrekt. Iedere stem is € 3,75 

waard. Dus heb je een rekening bij de Rabo-

bank Peelland? Ga dan snel naar de website 

van de Rabobank en breng je stem uit op 

DKJO!  

Meer informatie kun je vinden 

  https://www.rabobank.nl/particulieren/

lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en 

_cooperatief_dividend/

rabobank_clubkas_campagne/ 

 

mailto:https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabobank_clubkas_campagne/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabobank_clubkas_campagne/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabobank_clubkas_campagne/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabobank_clubkas_campagne/
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabobank_clubkas_campagne/
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


 

 

Pagina 5 

Sanitair-en CV-systemen 

Sponsors seizoen ‘16-’17 


