
 

 

DIAVO per 29 oktober echt een feit! 

 

We hadden natuurlijk al de nieuwe shirts en ook onze nieuwe instroomgroep blijft niet 

onopgemerkt! Maar na goedkeuring van de statuten, en aankomende week het tekenen van deze 

statuten bij de notaris, is DIAVO dan echt een feit! We nodigen je dan ook van harte uit om 5 

november a.s. deel te nemen aan de feestelijke 1e  Algemene Vergadering (AV)!  En neem je ook een 

kijkje op onze nieuwe website www.diavo.nl? 

 

Instroomgroep zeer succesvol 

De instroomgroep onder de bezielende leiding van 

Bé en Monique draait “als een tierelier”: op dit 

moment al meer dan 10 nieuwe instromers die 

worden klaargestoomd voor een plek in één van de 

teams. Dit unieke concept is zeer succesvol, en 

wekelijks komen er nieuwe aanmeldingen uit voort. 

Formalisatie DIAVO goedgekeurd 

Na de inspraakmogelijkheid voor alle leden zijn de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement nu 

officieel goedgekeurd, waardoor Primavo nu is omgebouwd tot DIAVO. Nog even bij de notaris de 

akte tekenen (29 oktober) en DIAVO is niet langer “in oprichting”. Per 1 november worden de leden 

van DIO Ugchelen overgeschreven zodat iedereen verder kan onder DIAVO. 

Eerste Algemene Vergadering DIAVO: meld je aan! 

Zoals eerder al aangekondigd, zullen we op vrijdag 5 november 20:00 de eerste AV houden. 

Belangrijke agendapunten zijn: 

- de goedkeuring van de eerste begroting (inclusief contributie) 

- de verkiezing van het DIAVO bestuur 

- de belangrijkste speerpunten voor het komende seizoen (waar we graag over in discussie 

gaan) 

- de borrel 

Zoals de vlag er nu bijhangt, gaan we de AV face-to-face houden, en verzoeken wij je aan te melden  

via deze link (hier vind je ook de volledige agenda). Als uit de aanmeldingen de behoefte blijkt dat de 

Corona-check QR-codes gecontroleerd worden, dan zullen wij daar gehoor aan geven. Indien nodig 

zullen we ook een digitale mogelijkheid bieden om de vergadering bij te wonen/te volgen. Dankzij de 

nieuwe statuten kunnen nu ook jeugdleden met elk max 1 wettelijke vertegenwoordiger deelnemen 

(wettelijke vertegenwoordiger heeft dan het stemrecht voor het jeugdlid, maar kan die stem ook 

weer via een machtiging doorgeven aan een ander stemgerechtigd lid, zie hieronder). 

 

Niet fysiek aanwezig bij de AV? Machtig dan een ander lid!  

Middels dezelfde link kun je een ander stemgerechtigd lid machtigen om voor jou te stemmen, mits 

deze dan niet meer dan 2 machtigingen in totaal heeft. Overleg dus eerst even. 

 

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie of 1 van de andere vacatures? 

Vanuit het bestuur van Primavo en DIO Ugchelen is een voordracht voor het DIAVO bestuur 

voorbereid. Dit om de continuïteit waarborgen. Echter willen we als besturen tegelijk ook de 
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mogelijkheid blijven bieden voor leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. 

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Meld je dan (zo spoedig mogelijk) voor de AV via 

secretaris@diavo.nl 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn enkele vacatures ingevuld. Maar we zoeken nog steeds versterking 

op een aantal vrijwilligerstaken, waar onder:  

- PR & communicatie-coördinator 

- Trainersbegeleider 

- Evenementencoördinator 

- Wedstrijdsecretaris 

Taakbeschrijvingen worden nog verder uitgewerkt, maar meld je aub bij secretaris@diavo.nl als je 

mogelijk geïnteresseerd bent. 

 

DIAVO website live! 

Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuwe website, en we zijn trots op de eerste versie die nu live 

is. Komende maanden zal nog het één en ander worden toegevoegd (nog veel foto’s!), maar het 

resultaat mag er al zijn, compleet met een aantal flitsende actiefoto’s, met dank aan Melissa, Han, 

Matthias en John. Neem even een kijkje op www.diavo.nl, en horen op 5 november (of eerder) wat 

jullie ervan vinden! 

Noteer alvast: 22 december DIAVO eindejaarstoernooi 

Als de Corona-situatie het toelaat, zullen we op 22 december een eindejaarstoernooi houden in het 

Zuiderpark. We zoeken daarvoor nog wat mensen die dit willen helpen organiseren, graag opgeven 

als je wilt helpen bij secretaris@diavo.nl. Inschrijving volgt later. 

Afsluiting; een kleine (corona) reminder 

Last but not least: Nog altijd is Corona niet weg, en zijn er regels waar we ons aan moeten houden.  

Houd je aan het geldende Corona protocol, in het bijzonder natuurlijk de basisregel: blijf thuis als je 

je niet fit voelt! 

 

Veel volleybalplezier toegewenst namens het bestuur, en hopelijk zien we jullie in groten getale op 

de onze 1e DIAVO AV op 5 november! 

 

(ondertekening door Leo/Annoek) 
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