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Instructies vrijwilligers CMV-toernooi 02-02-14 

Dankzij vele aanmeldingen is het gelukt om alle 

velden te voorzien van scheidsrechters en tellers. 

Ook zijn vele vrijwillige handen ingezet bij de an-

dere taken rondom dit toernooi. Alvast dank 

daarvoor. 

De definitieve taakindeling (inclusief uitleg over 

spelregels) voor 2 februari is aan iedere vrijwilli-

ger persoonlijk gemaild. Iedereen is ingedeeld 

voor 1 dagdeel. We hebben er voor kunnen zor-

gen dat iedereen 4 wedstrijden fluit/telt en tussen-

door 2 keer pauze heeft.  Iedere vrijwilliger dient  

30 minuten voor aanvang van het dagdeel 

aanwezig te zijn, zodat we nog een mondelinge 

uitleg kunnen geven. We zullen er ook voor zor-

gen dat de korte uitleg bij de velden ligt. Vooraf-

gaand aan de uitleg ontvangen jullie een consump-

tiebon, als blijk van dank voor jullie inzet.  

De jeugdleden zijn geïnformeerd door Rob Braan. 

Mocht je op dit (aller)laatste moment toch verhin-

derd zijn, dan dien je zelf voor een vervanger te 

zorgen!!  

Veel succes allemaal en we maken er morgen een 

gezellige en sportieve dag van!! 

De CMV-commissie (cmvtoernooi@dkjo.nl) 

 

Een heus Roy D.KJO-huispak was 

de hoofdprijs van de loterij……..    
Lees verder op pag.2 

ROY D.? 

Oliebollen CMV/jeugd 
Op woensdag 8 januari, een week na de “senioren

-olieballers”, hebben onze CMV'ers en jeugdleden 

hun eigen oliebollentoernooi gespeeld.  

En dit keer met ouders in het veld! Het werd een 

gezellig drukke avond, met twee uur lang 10 veld-

jes vol met volleyballende kinderen en ouders, 

aangevuld met een aantal vriendjes en vriendinne-

tjes.  

De prestaties van veel ouders waren natuurlijk 

niet zo best (te weinig training, denken we ;-) 

maar ze deden erg hun best!                 

Na afloop natuurlijk ook nog warme chocolade-

melk en oliebollen. Volgend jaar weer!! 

Groetjes, Rob Braan 
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Jubileumjaar 2013 afgesloten met leuk toernooi 

Op 30 december jl werd het 

traditionele “Oliebollen-

toernooi” georganiseerd, dit 

jaar (wederom) door de He-

ren Recreanten.  

Met een gezellige opkomst 

konden 5 teams worden sa-

mengesteld en werden, onder 

leiding van Wido en John, de 

krachten gemeten. 

Evenals voorgaande jaren was 

er ook een goed doel, dit keer 

de Amara Foundation, aange-

dragen door Marjolein Ro-

monesco.  

Het doel van de Amara foun-

dation – het bieden van hulp in 

diverse projecten in Kenia, 

werd voor de finales kort uit-

gelegd door Evelien Hommes-

Romonesco. 

 

Na het toernooi volgde in 

Paviljoen de Weijer de prijsuit-

reiking, waarbij de opkomst 

nog iets groter was! Tenslotte 

vond een onnavolgbare loterij 

plaats, waarbij menig aanwezi-

ge in de prijzen viel. In totaal 

werd tijdens het toernooi       

€ 228,- opgehaald. Een mooi 

resultaat. 

 

Oproep: Na een reeks jaren 

waarbij ons oliebollentoernooi 

werd georganiseerd door de  

Nevobo Heren, gevolgd door 

de Heren Recreanten, zijn we 

van mening dat voor 2014 de 

organisatie mag worden over-

gedragen aan het volgende 

team. Wie biedt zich aan??? 

 

N I E U W S B R I E F  

De volgende teams zijn hier-

voor ingedeeld: 

Maandag 17 maart 2014:   

Heren recreatie 1. Route D2 

vertrek hoek van Busselstraat 

114/Santheuvel. 

 

Dinsdag 18 maart 2014:    

Dames recreatie 3. Route A2 

vertrek gemeentehuis (hoek 

Vesperstraat/Dorpsstraat). 

Zorg er allemaal voor dat 

iedereen op tijd aanwezig is, 

voorzien is van de vereiste 

kleding en een pasje. Ze con-

troleren hier streng op de 

laatste tijd. 

De kleding is op te halen bij 

Peter van Hoof.  

Oud papier ophalen door DKJO 17 en 18 maart !! 



 

Nog meer DKJO nieuws……. 
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Contributie inning 

14 februari vindt de inning van het 

tweede deel van de contributie 

plaats.  In het schema zie je welk 

bedrag voor jou wordt geïnd.               

Als er bij jou een ander bedrag 

wordt geïnd, ontvang je een mail 

hierover van de penningmeester. 

Ben je zwanger of langdurig ge-

blesseerd neem dan contact op 

met de penningmeester via pen-

ningmeester@dkjo.nl dan kun je 

rustend lid worden.   

 

Sanitair-en CV-systemen 

 

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. 

Kersttoernooi bij Were-Di voor Jeugd DKJO 

De contributiebedragen zijn als 

volgt:  

 

Nevobo Heren 1:               € 95 

Dames recreatie1:            € 123 

Dames recreatie 2:              € 82 

Dames recreatie 3:              € 82 

Heren recreatie1:                € 95 

HR zonder wedstrijden :      € 82 

Jeugd C:                              € 95 

CMV :               € 58 

Terwijl de meeste mensen maar 

wat op de bank hingen, de kerstbal-

len  nog een keer telden of de hond 

maar gingen uitlaten, is JC1 op 30 

december naar Gemert getrokken, 

om bij VC Were-Di een kersttoer-

nooi te spelen.  

Het was vooral een leuke dag, met 

weer eens nieuwe tegenstanders, 

gezelligheid, lekker volleybal en 

gewoon lol. Een paar wedstrijden 

gewonnen (ook wel verloren) maar 

we hebben ons goed laten zien. Een 

derde prijs was het resultaat. 

Tussendoor klom een nieuwe gene-

ratie scheidsrechters op de stoel :  

Melissa en Sandra hebben elk een  

C-jeugd wedstrijd gefloten. Top! 

Een prima toernooi dat zeker her-

haling verdient! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Rob Braan 

 


