
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 juni a.s. wil DKJO haar mensen weer bedanken 

die het afgelopen jaar hebben klaar gestaan voor 

onze vereniging.  Alle vrijwilligers, trainers en coa-

ches hebben hiervoor een uitnodiging gehad.          

Wij willen nog graag van een aantal mensen weten of 

ze van de partij zijn. Dit kan (voor 21 mei) via: 

recreatie@dkjo.nl  
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Dames 1         

kampioen 

 

 

Vrijwilligersavond 

4 juni a.s. 

 

 

Verslag ALV       

25 april jl. 

 

 

Oud papier 

 

 

Vacatures 

 

 

Ouder-kind    

toernooi 

 

 

Dierentuin? 

 

 

Petra Smulders 

neemt afscheid 
Dames 1 heeft zich dit jaar weer volledig gericht op het hoogst haalbare in de  

damescompetitie. Ondanks het feit dat het team niet altijd compleet was hebben zij 

samen met hun enthousiaste trainers Antoon en Martijn een prachtig resultaat 

geboekt en mogen ze weer als kampioenen van de Nuvoc-competitie door het leven 

gaan! Proficiat Dames! 

DAMES 1 KAMPIOEN ! 

Aanmelden vrijwilligersavond  
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Oud papier ophalen 11 en 12 juni a.s.  

Algemeen ledenvergadering positief 

Op 25 april jl heeft de jaar-

lijkse Algemene Leden Verga-

dering weer plaatsgevonden.  

 

Terugblik 

Het afgelopen seizoen was 

voor het bestuur voorna-

melijk een opbouwjaar.  

Het bestuur is druk bezig 

geweest met het maken 

van een jeugdbeleidsplan. 

Een concreet plan met als 

een van de belangrijkste 

doelstellingen om binnen 5 

jaar het aantal CMV leden 

te verdubbelen en daar-

naast ook weer 3 tot 4 

Nevobo jeugdteams te 

hebben.  

 

Volgend jaar 

Volgend seizoen gaat er al 

een jeugd C team van 

start. Om de beoogde 

plannen te kunnen laten 

slagen, zijn diverse vrijwil-

ligers noodzakelijk. Tot 

grote vreugde hebben di-

verse leden aangegeven  

een steentje bij te willen 

dragen aan de uitvoer van 

de plannen. Dit geeft het 

bestuur van DKJO weer 

vertrouwen en moed om 

verder te bouwen. 

 

Financiële status 

Financieel gezien heeft 

DKJO afgelopen jaar de 

kosten en opbrengsten in 

evenwicht weten te hou-

den. De penningmeester 

wordt dan ook decharge 

verleend voor het afgelo-

pen seizoen. 

 

Sportiviteit 

Ook sportief gezien was 

het een prima seizoen. 

Dames recreatie1 kampi-

oen en alle andere teams 

hebben hun klasse kunnen 

behouden. 

Er is al vooruit gekeken 

naar volgend seizoen.  

 

DKJO 50 jaar 

Seizoen 2012 – 2013 zal 

een speciaal jaar worden 

voor DKJO. DKJO bestaat 

dan 50 jaar; hier zal zeker 

aandacht aan besteed gaan 

worden. Er is al een speci-

ale commissie in het leven 

geroepen om diverse acti-

viteiten te organiseren. 

 

Bestuurswisseling 

Christel Verbruggen heeft 

tijdens de Algemene Leden 

Vergadering het stokje van 

recreatiecoördinator over-

gedragen aan Ellen van 

Rijsingen (DR2).           

Vanwege haar jarenlange 

inzet en betrokkenheid 

voor DKJO is Christel 

voorgedragen voor het 

erelidmaatschap. De verga-

dering heeft hier unaniem 

mee ingestemd. Voorzitter 

Harry Elzendoorn wordt 

na een zittingstermijn van 

drie jaar herkozen. 

 

Positiviteit 

Het was dan misschien wel 

de kortste vergadering van 

de afgelopen jaren maar 

zeker ook een positieve 

vergadering met veel en-

thousiasme, ideeën en 

aanmeldingen voor hand– 

en spandiensten. Dat be-

looft weer veel goeds voor 

DKJO. 

 

Op maandag 11 juni 2012 

mag DKJO weer oud pa-

pier ophalen.                

Dames recreatie 2   zal 

deze ronde verzorgen. 

Vertrek om 18.30 uur bij 

hoek Mr. Van Busselstraat 

114 / Santheuvel. 

           

Ook op 12 juni 2012 mag 

DKJO oud papier ophalen. 

Dames recreatie 1   zal 

deze ronde lopen.         

Het vertrek is dan om             

18.30 uur vanaf het ge-

meentehuis. 

         

Meenemen van het Cure 

pasje en het dragen van 

veiligheidsschoenen en 

kleren is verplicht. Mocht 

je deze kleding niet zelf in 

bezit hebben dan zijn ze 

verkrijgbaar bij Peter van 

Hoof (Langenakker 97). 

           

Inge Muskens, 

secretaris DKJO 

 

N I E U W S B R I E F  
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Na de ALV van 

25 april jl zijn 

diverse vacatu-

res reeds inge-
vuld door en-

thousiaste le-

den. Super 

bedankt daar-

voor! 

 

Toch zijn er 

nog enkele 

functies va-

cant. 

 

Heb je interes-

se, meldt dit 

dan bij een 

van de be-

stuursleden of 

via  

secreta-

ris@dkjo.nl. 

 

  Vacatures v.v. DKJO 

Wil je stoppen met volleyballen bij DKJO? Meld je dan af per mail via penningmeester@dkjo.nl. Dit 

geldt ook voor leden die in de evaluatie hebben aangegeven te willen stoppen. Voorkom hiermee 

onnodige inning van je automatische incasso komend seizoen. 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP ? 

  

 Ben jij degene die wat extra’s over heeft voor vv DKJO? 

 
  

 Jubileumcommissie 

In 2013 bestaat DKJO 50 jaar. Aan dit jubileum willen we d.m.v. een aantal nog 

te organiseren activiteiten aandacht besteden. Wie doet mee? 

 

 Nevobocommissie 

Tijdsbesteding: nu enkele uurtjes per jaar om de Nevobo teams in te schrijven. 

Wanneer er meer teams komen zal er ook een fluit-, tel- en zaalwacht schema 

gemaakt moeten worden. 

 

 PR-Commissie 
 Promotie en wervingsactiviteiten voor mini’s en jeugd. Denk aan BSO en scho-

len projecten.  

 

 Assistent trainers CMV 

Tijdsbesteding: wekelijks een training van 1-1,5 uur. 

 

 Coaches CMV voor 3 of 4 teams 

Tijdsbesteding: ongeveer twee uur per CMV toernooi (eens per 4 weken voor 6 

à 7 keer per seizoen). 

 

 Trainer jeugd C team 

We bekijken de mogelijkheid de C-jeugd tweemaal per week te laten trainen. 

Voor één van die trainingen is behoefte aan een trainer. 

 

 Evenementencommissie 

 Voor organisatie van nevenactiviteiten senioren teams (Nevobo en Recreatie); 

bijvoorbeeld een beginfeest, oliebollentoernooi, eindtoernooi of andere nieuwe 

ideeën? 
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Met korting naar de dierentuin ! 

Petra Smulders (DR5) neemt afscheid 

Nieuws voor de mini’s 
Ouder-kind toernooi 

Op 6 juni vindt het ouder-

kind toernooi weer plaats. 

Alle mini's die meetrainen 

mogen hun vader/moeder/

opa/oma of ander familielid 

meenemen om een potje 

volleybal te spelen. 

We zijn met meer dan 30 

mini’s dus dat wordt een 

superleuk toernooi!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 

We feliciteren de volgende 

kanjers met hun verjaar-

dag: 

*  Iris Braan (10 mei) 

*  Iris Leunissen (12 mei) 

*  Florine (20 mei) 

*  Fleur (22 mei) 

*  Anne (28 mei) 

*  Yana (1 juni) 

handmatig in elkaar gezet 

en geniet werd. In een 

later stadium kreeg ze een 

elektrisch typemachine en 

werd alles op papier ge-

typt. Dan begon het knip-

pen en plakken (niet te 

verwarren met de huidige 

digitale termen). Het club-

blad werd gedrukt, maar 

om kosten te besparen 

werd wel zelf gesorteerd, 

geniet en bezorgd. Altijd 

een hele klus voor Petra 

en haar team!           

Na 35 jaar lid te zijn ge-

weest van DKJO heeft 

Petra Smulders besloten 

om te stoppen m.i.v. het 

nieuwe seizoen.         

Petra is de laatste jaren 

met name bekend als aan-

voerster van dames recre-

atie 5, maar in de jaren 70-

80 was ze één van de ver-

vaardigers van het club-

blad. Ze typte alles uit op  

een typemachine op sten-

cils, waarna deze werden 

afgedraaid en het clubblad 

Het bestuur wil via deze 

weg Petra hartelijk danken 

voor haar jarenlange trou-

we inzet voor DKJO en 

wenst haar alle goeds! 

nen en 65-plussers. Boven-

dien hebben de kaarten 

een onbeperkte geldig-

heidsduur. 

Heb je interesse in goed-

kope entreekaarten voor 

Zoo Parc Overloon; mail 

dan vóór 1 juni aanstaande 

naar: secretaris@dkjo.nl  

en geef aan hoeveel kaar-

ten je wilt bestellen. 

De verwachting is dat 

DKJO de kaarten om-

streeks 10 juni ontvangt. 

Na betaling bij de penning-

meester, rekeningnummer 

13.41.93.466 t.n.v.         

VV DKJO ovv naam lid 

DKJO, kun je de kaarten 

ophalen bij de secretaris. 

Alle leden van DKJO heb-

ben de mogelijkheid om 

tegen een speciaal tarief 

Zoo Parc Overloon te 

ontdekken.                     

Je betaalt nu tijdelijk 

slechts  € 7,50 per kaart in 

plaats van de reguliere 

entreeprijs van €17,00 per 

persoon. De kaarten zijn 

te gebruiken door ieder-

een: kinderen, volwasse-
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