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Agenda algemene ledenvergadering 

Datum:  20 april 2015 

Locatie:  Dorpspaviljoen De Weijer 

Tijd: aanvang 20.00 uur 

 

1.  Opening voorzitter 

 

2.  Ingekomen mededelingen 

 

3.  Notulen van het afgelopen jaar 

 

4.  Secretariële zaken 

 

5.  Financiële zaken 

 

6.  Recreatiezaken 

 

7.  Nevobo zaken 

 

8.  Jeugdzaken 

 

9.  Overige commissies 

 

10.  Huishoudelijk reglement 

 

11.  Aftredende en toetredende bestuursleden 

 

12.  Rondvraag 

 

13.  Sluiting   

 

Indien je verhinderd bent, dit graag vooraf doorgeven op het volgende email adres:  

secretaris@dkjo.nl. Voor de geïnteresseerden is de notulen van de vorige ledenvergadering ook 

op te vragen via voornoemd email adres. 
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N I E U W S B R I E F  

 

Vind jij het belangrijk dat bij de  
recreatie afdeling alles soepel ver-
loopt en zou je daar een coördine-
rende rol in willen spelen?          
Het bestuur van DKJO is met spoed 
op zoek naar een  

 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Contactpersoon competitieleiding recreanten  

 Inschrijven recreatieteams bij competitieleiding 

 Communicatie teams inzake wedstrijdschema en -reglement 

 1x per jaar bijwonen contactvergadering bij Nuvoc 

 

Voor meer info kun je terecht bij  Ellen van Rijsingen: recreatie@dkjo.nl 

 

De opzet voor het oud papier ophalen is vanaf 

dit jaar veranderd.  

Er wordt nu met 2 verenigingen per ophaal 

ronde oud papier opgehaald. Dit hebben ze zo 

afgesproken i.v.m. controle op de veiligheid. 

Dat wil zeggen dat je maar met 2 of 3 personen 

per keer aan de beurt bent om mee te lopen.  

Aangezien we wel vaker ingedeeld zijn, kan het 

zijn dat je als team 2 weken achter elkaar aan 

de beurt bent, maar aangezien je maar 2 of 3 

mensen per keer levert, hoef je waarschijnlijk 

maar 1 keer per jaar mee te lopen. 

Het schema voor 2015 ziet er als volgt uit: 

Maandag 8 juni:        Dames Recr. 1 

Maandag 15 juni:         Dames Recr. 1 

Maandag 14 september:  Heren NeVo 1 

(Minimaal 4 personen) 

Maandag 2 november: Heren Recr. 1 

Maandag 9 november:  Heren Recr. 1 

 

Het team dat ter zijner tijd aan de beurt is 

krijgt nog een mailtje met de verdere gegevens. 

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kun 

je altijd even een mailtje sturen naar  

secretaris@dkjo.nl.  
 

 

Oud papier schema 

Recreatie coördinator              

mailto:secretaris@dkjo.nl
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Aankondigingen afsluiting seizoen 2014-2015 
 

 

Eindfeest DKJO 13 mei 

 
De organisatie van deze geweldige afslui-

ting is in handen van de heren van onze 
Nevobo-afdeling. De verwachtingen zijn 

hoog; dat belooft natuurlijk weer een su-

per gezellige avond te worden. 

Zodra er meer bekend is over de inhoud 

en aanvang, zal dat worden gemeld. 

Hou deze avond in ieder geval dus vrij! 

 

 

Laatste training 24 juni 
 

De laatste training is op woensdag 24 juni. 

Dit geldt voor alle teams, dus zowel de 

jeugd als de senioren. 
 

 

Eerste kampioenen! 
 

Dames 1 recreatie is wederom kampioen 

geworden in de hoofdklasse. Dames van 

harte gefeliciteerd met deze overwinning! 

 

 

 

 

 

BEDOVO Beach   
 

Op 27 en 28 juni vindt het jaarlijkse 

beachtoernooi in Beek en Donk plaats.  

Op zaterdag is er de mogelijkheid voor de 

leden die aangesloten zijn bij de Nevobo 

om hun kunsten te vertonen op het tot 

strand omgetoverde Heuvelplein te Beek 
en Donk. Dit geldt voor zowel de senio-

ren als A -en B jeugd! 

 

 

 

    

 

Polaris Beach  
 

Het Polaris beachtoernooi wordt op 6 mei 

voor de jeugd georganiseerd. 

De eerste inschrijvingen zijn al binnen.... 

  

Op zondag 3 mei is er een beachtoernooi 

voor alle senioren!! 

Schrijf je dus snel in via: 

http://www.vcpolaris.nl/beach/
beachtoernooi/  
 

 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen we de eindstand bekendmaken van de club van 25, 50 en 100. Spannend!!! 

Ook zullen de laatste interviews van dit seizoen met een aantal jeugdleden te lezen zijn.  

Succes met de laatste loodjes allemaal!! 

http://www.vcpolaris.nl/beach/beachtoernooi/
http://www.vcpolaris.nl/beach/beachtoernooi/
http://www.vcpolaris.nl/beach/beachtoernooi/


Activiteitenkalender 2015 
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24 april 2015 

Verenigingsmarkt tijdens de koningsspelen  

Vanuit LEV wordt, samen met de Mierlose sportverenigin-

gen, waaronder DKJO, op de ochtend van de koningsspe-

len in April, een "verenigingsmarkt" georganiseerd, waarbij 

de kinderen van de basisscholen worden uitgedaagd in de 

verschillende sportonderdelen.  

 

April/Mei 2015 

Sjors Sportief  

Marketingconcept vanuit LEV/Gemeente, waarbij sportver-

enigingen in onze gemeente een aantal instuif-

bijeenkomsten kunnen aanbieden aan basisschool-

kinderen. E.e.a. in het kader van het promoten van sport 

en beweging. Hele leuke informatie kun je alvast vinden op: 

www.sjorssportief.nl 

 

23 en 24 mei 2015 

Weekend toernooi in Roermond met DJ! 

Meer info via hyperlink in onderstaande aankondiging: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 mei 2015 !!!!!!!!!!!!!! 

DKJO Eindfeest 

Het belooft een geweldige afsluiting te worden!! Organisatie in 

handen van heren Nevobo. 

 

26 juni 2015 

WK Beachvolleybal  

Met dit event is de Nevobo héél hard aan het werk om volley-

bal weer op de kaart te zetten in Nederland.        Meer info 

staat vermeld op: 

http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-

2015/downloads/online-uitingen 

Vanuit DKJO zal er iemand optreden als "Ambassadeur"; Via 

deze persoon zijn er bijv. eenvoudig en goedkoop kaarten te 

kopen voor de verschillende wedstrijden die er door heel Ne-

derland gespeeld gaan worden. 

 

 

 

 

 

 

26 september 2015 

EK Dames  

Zelfde als het WK Beach; 2e grote volleybal-event vanuit de 

Nevobo; Met de kreet "Join!" wordt Volleybal weer op de kaart 

gezet. Ook hiervoor kan onze ambassadeur verschillende zaken 

regelen voor de leden. 

 

10 en 11 oktober 2015 

Jeugdkamp  

We gaan dit jaar voor de derde keer het jeugdkamp organise-

ren.  Het belooft in ieder geval weer een heel gezellig kamp te 

worden, waarin onze jeugdleden verwend worden met allerlei 

leuke activiteiten.   Zodra er meer bekend is zal dat in de 

nieuwsbrief worden geplaatst. 

 

http://www.sjorssportief.nl
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015/downloads/online-uitingen
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015/downloads/online-uitingen
http://vcoikos.nl/buitentoernooi/

