
 
 
NIEUWE SEIZOEN IN VOLLE GANG 

Inmiddels zijn we alweer een 2-tal maanden onderweg in het nieuwe seizoen. En is er ook het nodige 
gebeurd en gedaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op de opstart, de DIAVOND en een vooruitblik 
op wat komen gaat. 
 
Start seizoen zonder Mheenpark/Zuiderpark, binnenkort terug naar “normaal” 
Met een extra dames competitieteam en een flink aantal instromers/doorstromers naar de 
recreanten hebben we het nieuwe seizoen opgestart. 
Zoals tijdens de zomer bekend werd, werden de Mheenpark en Zuiderpark ingezet voor de 
noodopvang van vluchtelingen, waardoor zowel de reguliere competitie alsook de 
recreantencompetitie werd geraakt.  
Dankzij flink puzzelwerk van de TC en flexibiliteit van de teams heeft alles toch kunnen doordraaien, 
mooi dat we dit dan toch voor elkaar krijgen. 
Ondertussen worden de laatste puzzelstukjes gelegd om vanaf januari weer “regulier” te kunnen 
draaien, want dan komen de sporthallen weer beschikbaar. 
 
DIAVOND: een daverende clubavond 
Vrijdag 21 oktober was een bijzondere dag: de vrijwilligersactiviteit, de ALV (zie notulen, geef 
eventueel commentaar door aan secretaris@diavo.nl) en een zeer gezellige clubavond (zie verslag 
met vele sfeerfoto’s), 
werden fantastisch gecombineerd. Wat een leven in de brouwerij! 

Sport van de maand: het plezier spat er van af! 
In oktober hebben we bij de mini’s meegedaan aan Sport van de Maand: heel veel belangstelling en 
nóg meer plezier, zie sfeerreportage. Deel aub dit bericht via de Facebook-knop, of op andere wijze, 
want we kunnen echt nog goed aanwas gebruiken. Dank aan Marianne, Ernst en Jeannette! 

Contributie-inning volgende week   
In navolging op de ALV, waarbij werd besloten de contributie niet te verhogen, wordt in de eerste 
helft van november de contributie geïnd, voorafgegaan door de incasso-aankondiging cq 
betalingsinstructie met de exacte bedragen. 
We gaan er vanuit dat de bankgegevens van alle leden correct in onze administratie staan. 

Belangrijke data   
● Dinsdagavond 10 januari: feestelijk nieuwjaars(mix)toernooi in sporthal Matenpark. Je kunt je 

HIER inschrijven (uiterlijk 31-12-2022). 
● Zaterdag 20 mei: buurtvolleybaltoernooi (gras): zet de datum in je agenda en mobiliseer een 

team van 4-6 spelers met vrienden, buren, collega’s.  
● Einde-seizoens(mix)toernooi (beach/gras): doordeweekse avond eind juni. Datumprikker volgt 

tzt. 

Vacatures: help je mee om onze mooie vereniging nóg verder tot bloei te brengen?   
Onderstaande vacatures staan nog open. Invulling is echt nodig voor taakverlichting en onze 
doelstellingen te realiseren: 
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- PR & communicatie: (eind)redacteur / persberichten-schrijver / social media booster 
- Jeugdtrainers voor 2-3 scholenclinics per jaar 
- Lid/leden evenementencommissie (voor de toernooien en/of DIAVOND) 
- Trainersbegeleider/Opleidingscoördinator 
- Teamcoördinator senioren (teamindeling) 

Taakbeschrijvingen worden nog verder uitgewerkt, maar meld je aub bij secretaris@diavo.nl als je 
mogelijk geïnteresseerd bent. 
 
VEEL VOLLEYBALPLEZIER! 
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