
 

Eerste DIAVO seizoen afgesloten, nu luierend en/of buiten-volleyballend 

voorbereiden op het nieuwe seizoen 

 

Eerste DIAVO seizoen afgesloten 

Wat is er veel gebeurd afgelopen seizoen: de samensmelting van 2 verenigingen, nieuwe naam, logo, 

shirts, nieuwe website, maar ook veel geschuif door de steeds veranderende COVID-situatie. 

Inmiddels begint alles organisatorisch wel te draaien en zijn we heel trots dat we bij de volwassenen 

meer dan 30 nieuwe leden hebben (18 recreanten, 15 competitiespelers). Dit is meer dan het 

natuurlijk verloop. Ook weten we elkaar steeds beter te vinden in zowel de competitieteams als in de 

recreantencompetitie om teams aan te vullen. Helaas is er nog onvoldoende aanwas bij de 

jeugdafdeling ondanks promotionele acties, maar hier gaan we komend seizoen vol mee aan de slag 

en kunnen we hopelijk meer scholen bezoeken! 

Het seizoen werd met fantastisch weer afgesloten met een beachvolleybal mixtoernooitje, waardoor 

de deelnemers een heerlijk sportieve middag hadden èn weer wat nieuwe mensen leerden kennen. 

Zie ook de mooie actiefoto’s op dit nieuwsbericht. 

 

 

 

De zomervakantie is begonnen, maar de liefhebbers kunnen deze zomer buiten volleyballen! 

 

Net als vorig seizoen hebben we met sv Orderbos afspraken gemaakt om in de zomer buiten te 

volleyballen, op de 4 beachvelden of 3 grasvelden. Je kunt dan één reservering per keer maken via de 

datumprikker (net als vorig jaar, zet je teamnaam bij “opmerkingen”). Daarmee zie je gelijk welke 

velden/tijden nog beschikbaar zijn. De avonden zijn daartoe in 2 ronden ingedeeld: 19:15 – 20:45 en 

20:45 – 22:15 uur. Dit kost dan 7,50 Euro per keer; contant of middels QR-betaallink af te rekenen bij 

SV Orderbos. Als je ziet dat er voor je of na je niemand komt, mag je uiteraard de gok wagen om 

eerder te beginnen of langer door te gaan.  Als je met jouw team onvoldoende mensen op de been 

kunt brengen en toch graag wilt spelen, kun je je aansluiten bij deze appgroep om te kijken of je 

anderen kunt interesseren om een potje mee te spelen. 

about:blank
https://datumprikker.nl/afspraak/inschrijven/pax5x53a8whgafsv
https://chat.whatsapp.com/KACh2EG2lcPCLJeALLS23D


 

 

Vooruitblik komend seizoen  

In de afgelopen weken hebben we nog een aantal verbeteringen in het zaalhuur-schema 

doorgevoerd op verzoek van een aantal competitieteams. De details zijn met de teams gedeeld via 

whatsapp. Helaas bereikte ons afgelopen weekend het bericht dat tijdelijk (onduidelijk tot wanneer) 

de sporthallen Zuiderpark en Mheenpark door de gemeente Apeldoorn zijn opgeëist voor 

noodopvang van vluchtelingen. Inmiddels hebben we al een oplossing waarbij de competitieteams 

en instroomgroep op de geplande avond kunnen trainen, maar in andere zalen en mogelijk (iets) 

andere tijd. Over de competitie zaalruimte (incl. recreantencompetitie) wordt nog overleg gevoerd, 

waarbij de kans reëel is dat we tijdelijk moeten uitwijken naar een andere dag (mogelijk in het 

weekend). Nadere info volgt. 

 

Vacatures: help je mee om onze mooie vereniging nóg verder tot bloei te brengen? 

 

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. 

 

Last but not least:  wij zien jullie graag uitgerust en fit weer terug vanaf maandag 22 augustus, wij 

wensen jullie een heel fijne vakantie toe! 

 

 

mailto:secretaris@diavo.nl

