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DKJO-perikelen…. 
Marianne van Dril heeft aangegeven dat ze aan het 

einde van dit seizoen gaat stoppen als penning-

meester. We willen Marianne natuurlijk alvast 

bedanken voor alle jaren dat ze zich heeft ingezet 

als penningmeester!   

Naast Marianne heeft ook Peter van Hoof na 25 

jaar (!!) aangegeven te stoppen met de sponsor-

commissie. Peter super bedankt voor al je inzet 

voor de vereniging!! 

DKJO zal nu op zoek moeten naar een nieuwe 

penningmeester én naar een vervanger van Peter 

in de sponsorcommissie. Wil je meer informatie, 

heb je interesse of weet je iemand, raadpleeg één 

van de bestuursleden of stuur een mail naar:  

voorzitter@dkjo.nl.  

Op 23 april is de algemene ledenvergadering van 

DKJO in De Weijer. Het begint om 20.00u.     

Hopelijk zien we jullie in groten getale verschijnen! 

Op woensdagavond 28 mei  (voor hemelvaart)

vindt het eindfeest van DKJO plaats in de Weijer. 

De organisatie dit jaar is in handen van Dames 

recreatie 1. Hoe en wat het precies gaat worden 

laten we nog weten, maar noteer deze datum 

allemaal alvast in jullie agenda! 

 

Het bestuur. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Taken: 
* Versturen en betalen van facturen 
* 2x p/jr innen van de contributie  
 
Voor meer info kun je terecht bij  Marianne van Dril: penningmeester@dkjo.nl 

PENNINGMEESTER 

Heb jij enige affiniteit met  
administratie en wil je DKJO 
een handje helpen?          
Het bestuur van DKJO is met 
spoed op zoek naar een  
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Samen sparen voor DKJO 
Bij Multimate, Fixet en Hubo 

spaar je nu voor klustegoed 

voor jouw club. In de periode 

10 maart t/m 3 mei 2014 

ontvang je als klant bij iedere 

besteding van € 20,- een bon 

van € 1,- voor jouw club en 

€ 2,- voor jezelf. 

In de winkel staat een spaar-

pot van de deelnemende 

clubs. Kies jouw favoriete club 

en deponeer het klustegoed 

hierin. Aan het einde van de 

actieperiode wordt het totaal-

bedrag opgeteld en kan door 

jouw club besteed worden in 

de winkel.  

Naast het klustegoed voor 

DKJO krijg je ook € 2,- voor 

jezelf. Deze € 2,- euro lever je 

bij een volgende aankoop van 

iedere € 20,- weer in voor 

directe korting. 

Doen dus!!!! 

N I E U W S B R I E F  

Op woensdag 26 maart j.l. is het 

eerste  damesteam van DKJO weer 

gelukt om kampioen te worden in de 

Hoofdklasse. Ze wisten het benodig-

de puntje af te troeven van de Polaris

-dames.  

Onder de altijd professionele en 

uiterst fanatieke leiding van Antoon 

Haans, hebben ze –met nog 2 wed-

strijden te gaan-  de winst op zak. 

Uiteraard is het verdiende kampioen-

schap tot in de late uurtjes gevierd. 

Dames 1 kampioen…. Proficiat!! 



 

DKJO CMV en jeugd haalt de 50!! 
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Onze jeugd 

groeit als 

kool. Ge-

woon omdat 

DKJO een 

keigezellige 

club is, en 

met hulp 

van vele 

enthousias-

te trainers 

en coaches, 

neemt het 

ledenaantal 

Sanitair-en CV-systemen 

DKJO Jeugd en carnaval 

Volleybalvereniging DKJO organiseert succesvol jeugdtoernooi 

nog steeds snel toe. Vorige week 

hebben we Imke de Rooij en 

Kevin Huynh verwelkomd als 

negenenveertigste en vijftigste 

(of 50e en 49e) jeugdlid.  

Welkom bij de club, en we ho-

pen dat jullie nog lang met ple-

zier bij ons blijven volleyballen! 

En wie op woensdag tussen zes 

en acht eens langsloopt had het 

al gezien: er wordt in een echt 

volle hal fanatiek getraind. Inmid-

dels gaan we met zes teams naar 

de CMV toernooien en hopen 

we volgend jaar met twee jeugd-

teams de competitie in te gaan!  

Op zondag 2 februari j.l. werd in 

sporthal de Weijer in Mierlo we-

derom het CMV jeugdtoernooi 

georganiseerd door volleybalvereni-

ging DKJO. 

82 volleybalteams van verenigingen 

uit de gehele regio streden gedu-

rende de dag om de toernooiover-

winning. 

De bijna 500 spelers in de leeftijd 

tot 12 jaar, aangemoedigd door het 

meegenomen publiek, zorgden voor 

een gezellige-, en goed gevulde 

sporthal. Een fantastische prestatie 

voor de organisatie die alle teams 

op de verschillende niveaus prima 

ingepland wist te krijgen. Zij wisten 

zich verder bijgestaan door een 

team van 50 vrijwilligers om te hel-

pen als scheidsrechter, EHBO enz. 

enz. 

Voor volleybalvereniging DKJO is het 

organiseren van het jeugdtoernooi 

een mooie gelegenheid om de jeugd-

afdeling de aandacht te bieden die ze 

verdienen. Gedurende de afgelopen 4 

seizoenen verviervoudigde het aantal 

jeugdleden, en de stijgende lijn in het 

aantal jeugdleden houdt aan. Dat zijn 

resultaten die niet vanzelf komen. 

“Met veel tijd, energie en enthousias-

me is het ons gelukt om de jeugdaf-

deling weer stabiel georganiseerd te 

krijgen”, aldus Rob Braan, Jeugd-

coördinator van DKJO. “Er is een 

fantastische jeugdcommissie opge-

Op de woensdag vóór Carnaval 

(26/2) was de jeugd al aardig in de 

stemming. Op een gezellig versierd 

veld vol serpentines namen ze volle-

dig verkleed deel aan hun training…..  

Gezellig!!!  

staan en we mogen beschikken 

over een groot aantal enthousiaste 

trainers die onze kids op een leuke, 

speelse en boeiende manier de 

technieken van het volleyballen 

bijbrengen. Met toernooitjes als dit 

toernooi van DKJO kunnen zij het 

geleerde in praktijk brengen”. 

 

DKJO, toernooi-organisatie en 

sponsoren Paviljoen de Weijer en 

Partycentrum De Mona kijken met 

grote tevredenheid terug om het 

sportieve evenement. Met het vaan-

tje als aandenken in de sporttas, 

zijn alle deelnemers tevreden terug 

naar huis. DKJO hoopt hen volgend 

jaar weer te mogen verwelkomen.  

Persbericht

Persbericht

Persbericht   


