
Vanuit het bestuur…. 

Competitie 

De trainingen bij DKJO zijn inmiddels al 

weer eventjes begonnen en ook de eerste 

competitiewedstrijden zijn al weer ge-

speeld. Het vaandelteam van DKJO moest 

de competitie starten met een uitwed-

strijd in Maastricht tegen Fyrfad HS1. Na 

het kampioenschap van vorig jaar was dit 

de eerste wedstrijd in de promotieklasse. 

Helaas konden nog geen punten worden 

meegenomen naar Mierlo.                  

Voor de jeugdteams zijn afgelopen week-

end de eerste wedstrijden van het compe-

titieprogramma gespeeld en ook de recre-

antenteams starten weer.  

Voor de groeiende CMV-jeugd (<12 jr) 

staan komende tijd weer verschillende 

regio-toernooien op de agenda. Het be-

looft dus weer een mooi seizoen te wor-

den bij DKJO! 

 

Activiteiten 

Voor wat betreft de activiteiten staat er 

ook al van alles gepland. Zo zal het traditi-

onele oliebollentoernooi worden georga-

niseerd door heren recreatie op woens-

dag 3 januari. Noteer deze datum alvast 

en kom gezellig meedoen in de kerstva-

kantie! 

Op zondag 14 januari staat het jaarlijkse 

CMV-toernooi op de kalender. In het 

kader van vele handen maken licht werk, 

wordt nog  flink gezocht naar vele vrijwil-

ligers. Alleen dan kan het weer zo’n suc-

ces worden als voorgaande jaren.  

 

Sjors sportief 

Deze week is de actie ‘Sjors sportief’ weer 

van start gegaan. Basisschool kinderen 

kunnen hierbij op een laagdrempelige ma-

nier kennismaken met een sport, zo ook 

met volleybal bij onze vereniging DKJO. 

Heb je vriendjes of vriendinnetjes die ook 

eens willen ontdekken hoe leuk volleybal 

is, laat ze eens kijken op 

www.sjorssportief.nl. Via deze link kunnen 

ze zich ook opgeven. 

 

Het bestuur 

 

 

 

https://www.facebook.com/

Volleybalclub-DKJO 

 
www.dkjo.nl 

@DKJO_Mierlo 
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Dringende oproep !! 

We zoeken ouders die de organisatie van het CMV- toernooi 

willen oppakken en daarmee gaan zorgen voor een 

fantastische en sportieve dag voor onze CMV-leden!!! Het 

draaiboek ligt al klaar, dus meld je snel aan via 

voorzitter@dkjo.nl  

Oktober 2017 

Ook%20zin%20om%20een%20keer%20te%20komen%20ontdekken%20hoe%20leuk%20volleyballen%20is?%20Deze%20week%20begint%20de%20Sjors%20Sportief%20aktie%20weer,%20dus%20geef%20je%20op!!!
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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Van de penningmeester 

Maandag 18 december 2017 Oud papier DR1  

Woensdag 3 januari 2018 Oliebollentoernooi 

Zondag  14 januari 2018 CMV-toernooi 

Agenda 2017-2018 

De contributie gaat weer geïnd worden.   

Bij leden die een automatische incasso hebben 

wordt  de contributie 27 oktober 2017 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 

 
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 



In het weekend van 23 sep-

tember werd door volleybal-

vereniging DKJO wederom 

het jaarlijkse jeugdkamp geor-

ganiseerd. De blokhut, van de 

scouting in Mierlo, was voor 

de gehele jeugdafdeling van 

DKJO weer twee dagen lang 

de uitvalsbasis voor tal van 

sportieve en vooral gezellige 

activiteiten. 

 

Bingo! 

De zaterdag begon bij aan-

komst voor iedereen met het 

inrichten van de slaapplaatsen, 

en nadat alle luchtbedden en 

slaapzakken een plekje hadden 

gevonden, kon het program-

ma beginnen. 

De middag werd gevuld met 

verschillende spellen. Natuur-

lijk werd er ook gevolleybald 

door de verschillende teams 

waarin iedereen was inge-

deeld. Het ontwerpen, fabri-

ceren en versieren van team-

vlaggen bleek een serieuze 

aangelegenheid, en de teams 

gingen dan ook enthousiast 

aan de slag. 

De buitenlucht – wat had 

DKJO het verschrikkelijk 

getroffen met het heerlijke 

weer - en de verschillende 

activiteiten maakten honger, 

en rond etenstijd waren de 

frietjes met kroketten en 

frikadellen dan ook van harte 

welkom. 

Een heuse bingo bleek net als 

voorgaande jaren een dave-

rend succes en legio winnaars 

konden een leuke prijs uitzoe-

ken. 

 

Kampvuur 

Een spannend geluidenspel    

’s avonds in het bos hoorde er 

uiteraard ook bij, evenals het 

kampvuur waarmee de zater-

dagavond werd afgesloten. Na 

een welverdiende nachtrust 

was iedereen ’s ochtends 

weer vroeg uit de veren, om 

te starten met een ontbijtje, 

waarna eerst de slaapzalen 

weer op orde gebracht wer-

den. Er bleek nog voldoende 

tijd voor een slot-activiteit in 

het bos. Hiermee kwam ten-

slotte een einde aan de twee-

de dag en konden alle kids 

uiteindelijk weer worden op-

gehaald door de ouders. 

Met voldoening kan worden 

teruggekeken op een zéér 

geslaagd weekend.             

Complimenten aan de organi-

satie en vrijwilligers die dit 

jeugdkamp weer tot een suc-

ces hebben gemaakt! 

 

DKJO start seizoen met super geslaagd jeugdkamp! 

“Een spannend 

geluidenspel in 

het bos hoorde 

er ook bij” 
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Sanitair-en CV-systemen 

Sponsors seizoen ‘17-’18 


