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Peter van Hoof Erelid volleybalvereniging DKJO 
Iedere vereniging kent ze wel. Leden die belange-

loos een groot gedeelte van hun vrije tijd steken in 

‘hun’ sportclub. Leden die altijd paraat staan, waar 

de vereniging altijd op kan rekenen. Ze zijn goud 

waard voor de club, deze vrijwilligers. 

Ook voor volleybalvereniging DKJO uit Mierlo is 

dit geen uitzondering, en ook dit jaar zullen deze 

leden weer worden gewaardeerd en bedankt tij-

dens de jaarlijkse vrijwilligersavond.  

Maar soms heb zijn er uitzonderingen. Voor DKJO 

is Peter (Peer) van Hoof zo iemand. 

In de eerste plaats uitzonderlijk door zijn 40-jarig 

lidmaatschap van DKJO. Een bijzonder jubileum 

dat werd bereikt op 1 maart jl, en waarvoor Peer 

tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

op 23 april dan ook in het zonnetje werd gezet. In 

Paviljoen De Weijer, waar de ledenvergadering 

plaats vond, werd Peer hiervoor gehuldigd, en 

mocht hij o.a. van secretaris Bregje vd Boogaard 

een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. 

De staat van dienst van Peer voor DKJO werd 

echter door het bestuur, volmondig gesteund 

door de algemene ledenvergadering, zodanig ge-

waardeerd dat het voorstel om Peer van Hoof te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benoemen tot erelid van de vereniging, dan ook 

unaniem werd overgenomen.  

Hoewel Peer heeft besloten om, na 40 jaar, een 

aantal vrijwilligerstaken te gaan overdragen, kan de 

vereniging nog altijd op hem blijven rekenen voor 

o.a. het beheren van de materialen van de vereni-

ging. DKJO feliciteert Peer van harte met het ere-

lidmaatschap!!  

Nieuw lid sponsorcommissie gevraagd! 
De taak die Peter van Hoof heeft neergelegd voor 

komend seizoen is zijn taak binnen de sponsor-

commissie. De andere commissieleden Harry El-

zendoorn en Maarten Verbruggen zijn dringend op 

zoek naar een goede opvolger voor Peter.        

Heb je wat affiniteit met het bedrijfsleven binnen 

of buiten Mierlo, ben je communicatief vaardig en 

heb je enig empathisch ver-

mogen, dan zou jij een wel-

kome aanvulling zijn in deze 

commissie.  Schroom niet 

om meer info op te vragen bij de commissieleden, 

of mail naar: sponsorcommissie@dkjo.nl  
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Algemene Ledenvergadering 23 april j.l. 
Op woensdag 23 april was het weer tijd voor 

de Algemene Ledenvergadering. Na een kleine 

vertraging werd de vergadering geopend. 

Goed om te zien dat er van ieder team een 

aantal afgevaardigden waren, waaronder ook 

een aantal nieuwe gezichten. Dit toont dat de 

betrokkenheid bij de vereniging nog altijd 

aanwezig is. Tijdens de vergadering hebben we 

Peter van Hoof extra in het zonnetje gezet 

voor al zijn inzet de afgelopen jaren en vanwe-

ge het feit dat hij al 40 jaar lid is van DKJO. 

Daarom is hij benoemd tot ere-lid!! 

Ook hebben we Marianne van Dril bedankt 

voor haar inzet als penningmeester de afgelo-

pen jaren. Ze gaat er na dit seizoen mee stop-

pen.  

Nadat alle bestuursleden hun woordje hadden 

gedaan, werd de vergadering gesloten. We 

kunnen terugkijken op een mooi jaar en gaan 

er voor volgend jaar weer met goede moed 

tegenaan. 

 

 

Degene die interesse heeft in de notulen van 

de ALV, kan deze opvragen via:  

secretaris@dkjo.nl. 

 

N I E U W S B R I E F  

Heren recreatie 1 is op dinsdag 15 april 

kampioen geworden in de 1ste klasse van de 

NUVOC-competitie.  

In een wedstrijd tegen rechtstreekse con-

current Geldrop hadden de heren aan twee  

punten genoeg om het kampioenschap bin-

nen te halen. De eerste twee sets werden 

direct gewonnen en het feest kon begin-

nen.....en dat kun je wel aan hen 

overlaten …. 

Heren 1 kampioen…. Proficiat!! 
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Sanitair-en CV-systemen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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  of bij Bart Wijnhof:  
voorzitter@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 …. 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

mei 2014 
 

24 mei: speeltuindag CMV-jeugd 

 

28 mei: eindfeest van DKJO. Dames 1 is volop bezig 

met het samenstellen van een leuk programma. Houd de 

site www.dkjo.nl in de gaten voor meer informatie !! 

 

29 mei:  Hemelvaart 

 

11 juni: laatste trainingsavond. Heren recreatie 1 traint 

vanaf mei op de woensdagen, zodat de zaal op maandag 

vanaf 21.00 uur niet meer gehuurd hoeft te worden. 

Voor de jeugd zijn we nog aan het kijken of ze iets langer 

door kunnen trainen. Zodra daar meer duidelijkheid over 

is, horen ze dat. 

http://www.dkjo.nl
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Uitnodiging beachvolleybal 5 juli 2014 

Hierbij nodigen we je uit om 

je in te schrijven voor de 21e 

editie van ons 3CT Beachvol-

leybaltoernooi te Zoutelande 

op zaterdag 5 juli 2014.  

Het toernooi staat onder de 

vele vaste deelnemers bekend 

om zijn informele sfeer en 

gezelligheid. 

 

Naast de bekende categorieën 

hebben we dit jaar een pri-

meur: para-beachvolleybal 

(zittend)! Deze vorm van 

beachvolleybal zie je al wel in 

Brazilië en nog een paar lan-

den, maar in Europa komt het 

nog weinig voor.  

 

Datum: zaterdag 5 juli 2014 

 

Plaats: strandpaviljoen De 

Branding te Zoutelande 

 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Aanmelden: tussen 9.00 en 

9.45 uur 

Inschrijfgeld:  

€ 27,= per team (2-2 en 3-3),    

€ 20,= per para-team,               

€ 15,= per jongerenteam,          

€ 10,= per KBSS-team 

 

De niveaus zijn: 

- 2-2 top/ereklasse dames/heren 

- 2-2 midden dames/heren 

- 3-3 dames/heren 

- 2-2 jongeren 13-16 jaar M/J 

- 2-2 KBSS kinderen 9-12 jaar: 

- 4-4 para-beachvolleybal 

(zittend) 

 

Op www.beachvolley-

zoutelande.nl is alle info en het 

inschrijfformulier te vinden.  

kend worden gemaakt over 

de zaalindeling, trainingstijden, 

teams en trainers voor het 

volgend seizoen. 

Lief & Leed 

In de afgelopen tijd hebben 

onze leden zowel leuke als 

verdrietige gebeurtenissen 

meegemaakt. Hier moet je 

denken aan de geboorte van 

een zoon of dochter of het 

overlijden van een naaste. 

Het bestuur zou in deze ge-

vallen graag geïnformeerd 

willen worden zodat zij op 

gepaste wijze kan reageren. 

Afmelden ? 

Heb je om een bepaalde re-

den helaas moeten besluiten 

te stoppen met volleyballen? 

Meld je dan voor1 juli af bij 

Marianne van Dril via:                                 

penningmeester@dkjo.nl 

Door tijdig af te melden  

kunnen we rekening houden 

met een goede teamindeling 

en zal de contributie m.i.v. 

het nieuwe seizoen worden 

stopgezet. 

Zaalindeling  

In de volgende nieuwsbrief 

zal waarschijnlijk meer be-

 

N I E U W S B R I E F  

Op 11 april j.l. is Yolanda de 

Both (DR1) in het 

huwelijksbootje gestapt met 

Wout. We wensen hen veel 

geluk samen. 

GETROUWD 

Vandaar dat we de aanvoerders 

vriendelijk verzoeken deze za-

ken te melden via het mailadres: 

recreatie@dkjo.nl. 

Vanuit het bestuur……. 

http://www.beachvolley-zoutelande.nl
http://www.beachvolley-zoutelande.nl

