
 

  

Richting de zomer, met veel volleybal! 

 

Competitie hervat met veel gepuzzel! 

Inmiddels is de competitie sinds eind januari weer opgestart en kunnen onze teams zich weer lekker 

uitleven in wat ze het liefst doen: wedstrijden spelen. De competitie wordt in principe uitgespeeld 

door een maandje verlenging tot 2e helft mei. Het herplannen van de wedstrijden, het opnieuw 

toewijzen van scheidsrechters en het inhuren van de zalen kostte de afgelopen tijd onze Technische 

Commissie érg veel extra werk. Dank aan Desmond, Gerard, Jan, Jeannette. Maar ook de teams en 

trainers bedankt voor hun flexibiliteit om deze puzzel in te vullen, zie ook: website-artikel. 

 

Buurtvolleybaltoernooi formeer teams in schrijf je in! 

Op 21 mei organiseert DIAVO het vermaarde buurtvolleybaltoernooi op het gras van Albatross. 

Willen jullie helpen dit gezellige, open recreatieve toernooi tot een succes te maken door: 

1. Zelf een team van 4+ spelers te formeren (max 1 competitiespeler tegelijkertijd in het veld); niet 

alleen voor volwassenen in jouw familie, vriendenkring en/of buurt, maar misschien daarnaast 

ook een “kinderteam?” 

2. De buurtvolleybalposter digitaal of fysiek met enthousiasmering te verspreiden onder familie & 

vrienden, in de buurt etc.  

3. Betreffende berichten op Facebook en/of Instagram met persoonlijke aanbeveling te delen? 

4. Je aan te melden als vrijwilliger voor hand- en spandiensten via vrijwilligers-appgroep 

Nadere informatie en inschrijving via onze website. Alvast bedankt!! 

 

Funtraining: help te promoten! 

Om onze jeugdafdeling te promoten gaan we tijdens het 

buurtvolleybaltoernooi een superleuke funtraining 

organiseren voor de kids van 6 t/m 12 jaar. 

Ook hiervoor kunnen we heel goed nog jullie hulp gebruiken, 

vooral door dit evenement onder de aandacht te brengen op 

vergelijkbare wijze als hierboven. Er is zelfs een speciale 

funtraining-poster gemaakt, die je digitaal of als hardcopy 

kunt verspreiden op scholen, buurthuizen, winkels, 

verenigingen, familie & vrienden etc! 

 

Trainen tot einde seizoen 

Afgelopen weken is er een enquête gehouden onder de leden over trainen binnen/buiten tot einde 

seizoen. Grote lijn van de uitkomsten is dat de teams in mei nog willen binnen trainen en in principe 

graag tot aan de zomervakantie doortrainen. Alleen lopen de voorkeuren voor de periode vanaf juni 

uiteen tussen zaal, beach en grasveld. Het bestuur ondersteunt hierin maatwerk en de TC zal richting 

de teams afstemmen over het trainingsschema vanaf eind mei. Tevens zal in april nog een korte 

enquête worden afgenomen om de individuele voorkeuren voor volgend seizoen te kunnen 

doorgeven.  

https://diavo.nl/8-nieuwe-v4-scheidsrechters/
https://diavo.nl/wp-content/uploads/2022/03/Buurtvolleybaltoernooi-2022-poster-volwassenen.pdf
http://facebook.com/DiavoApeldoorn
http://instagram.com/diavoapeldoorn
https://chat.whatsapp.com/DeIRkDPpzTaDlYnmPHF0XO
http://diavo.nl/buurtvolleybaltoernooi2022
https://diavo.nl/wp-content/uploads/2022/03/Buurtvolleybaltoernooi-2022-poster-funtraining-A4-definitief.pdf


 

 

Save the date: DIAVO eindeseizoens-toernooi op zaterdagmiddag 2 juli! 

Nadat helaas het eindejaarstoernooi wegens Corona-maatregelen moest worden afgelast, willen we 

nu alsnog een mixtoernooi gaan organiseren, maar dan buiten, bij sv Orderbos (beach en gras). Klein 

voorbehoud nodig, maar noteer alvast deze datum voor deze knallende seizoensafsluiter!  

Wordt vervolgd! 

 

Contributie 

Na wat vertragingen verwachten we de contributie te gaan innen in de komende 2 weken. De 

contributie zal nu voor het eerst als DIAVO worden geïncasseerd, volgens de bedragen die op de 

Algemene Vergadering zijn vastgesteld, zie website. Graag eventuele wijzigingen van mailadres of 

bankrekening zo snel mogelijk doorgeven via secretaris@diavo.nl. 

 

Vacatures 

Onderstaande vacatures staan nog open::  

- PR & communicatie-coördinator 

- Trainersbegeleider/Opleidingscoördinator 

- Evenementencoördinator 

- Teamcoördinator senioren (teamindeling) 

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

mogelijk geïnteresseerd bent. 

 

 

 

https://diavo.nl/lidmaatschap/#meetrainen-contributie
mailto:secretaris@diavo.nl

