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Sportverkiezing  

Op vrijdag 9 januari 2015 vindt de Sportverkiezing van de gemeente Dinkelland plaats. Een deskundige commissie 
bepaalt wie van de genomineerden met de titel sporttalent, sportvrouw, sportman, jeugdsportploeg en sportploeg van 
2014 naar huis gaat. 

Van onze vereniging zijn MB1 en DS1 van het vorig seizoen genomineerd. Ook worden alle (nationale) kampioenen uit de 
gemeente Dinkelland op deze avond gehuldigd. Hierbij ook MA1, JC1 en HS1 van het afgelopen seizoen. 

Het belooft dan ook een avond vol mooie en spannende momenten te worden. De presentatie is in handen van Arjen 
Meinders. 

We zien je graag op vrijdag 9 januari. Jij komt toch ook? 

Op deze pagina kunt u zien en lezen wie de genomineerden zijn in de categorie sportman en sportvrouw. De komende 
weken kunt u op deze pagina lezen wie de genomineerden zijn in de categorie sporttalent, jeugdsportploeg en 
sportploeg. 

  

Contributieverhoging  
Zoals op de laatste algemene vergadering is afgesproken wordt de contributie miv. 01-01-2015 verhoogd. Gekozen is om 
de inflatiecorrectie te volgen. De verhoging is dan ook minimaal en bedraagt plm. 2,5%. Een compleet overzicht van de 

verschillende contributies en overige bijdragen kun je vinden op onze site:  www.devoko.nl > Informatie > 
Lidmaatschap > Contributie 

  

Topvolleybal in Almelo  

 Er zijn van 27 t/m 30 december weer mooie volleybaldagen in Almelo. Je kunt gaan genieten van de Eurosped Volleybal 

Classic (dames en heren) en er komt een jeugd interland NED-BEL (Jeugd 
jongens).  

Ook wordt er weer een trainersdag georganiseerd o.l.v. Jan Berendsen met 
als afsluiting de oefenwedstrijd Rivo - SL Benfica. 

Ook is er een smashbalclinic. Kijk voor alle info en het hele programma 

op www.volleybalexperience.nl waar je ook in de voorverkoop (digitaal) 

kaarten kunt kopen met korting. 
Ook voor groepen/verenigingen zijn er mooie aanbiedingen. 

  

Kaarten bestellen EK dames!  

Vorige week  is de officiële website van het EK vrouwen live gegaan: 
http://www.eurovolley2015.eu Het is vanaf nu mogelijk om via deze 
website kaarten te bestellen voor dit fantastische toernooi, dat van 26 
september t/m 4 oktober wordt gespeeld in Nederland en België. Wees er 
snel bij!  

Op hun Facebookpagina roepen de speelsters van het Nederlands team 
iedereen op om erbij te zijn in 2015 via dit filmpje! 

2015: WK Beach en EK Dames 

Om deze evenementen al een boost te geven bij onze club is Richard Roetenberg door het bestuur aangesteld als 
ambassadeur. De ambassadeur krijgt van de Nevobo een promotiepakket toegestuurd waarvan hij gebruik kan maken in 
de sporthal en op de website. Ook profiteert de gehele vereniging hiervan, want via de ambassadeur kunnen er kaarten 
gekocht worden waaraan een leuke actie is gekoppeld. Hierover volgt later meer info. 

Klik HIER voor de wk Beach leader. Voor meer informatie klik je HIER. 

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

Op- of aanmerkingen mailen naar nieuwsbrief@devoko.nl  

http://www.dinkelland.nl/actueel/nieuws/Genomineerden_sportverkiezing_2014/
http://www.devoko.nl/Contributie_diverse_bijdragen.pdf
http://www.devoko.nl/Contributie_diverse_bijdragen.pdf
http://www.volleybalexperience.nl/
http://www.eurovolley2015.eu/
http://vimeo.com/114014189
https://www.youtube.com/watch?v=2dTtyiL587Y&authuser=0
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015
mailto:nieuwsbrief@devoko.nl


400 ste lid  
Carlijne oude Oosterik is gehuldigd als 400e lid van de vereniging door de Dinkellandse wethouder Sportzaken Annette 
Zwiep. Carlijne maakt deel uit van team 1 van niveau 1. Uit handen van de 
wethouder en voorzitter Vincent Blokhuis kreeg ze een volleybal en een shirt 
met het cijfer 400. 

Het is niet verrassend te noemen dat het juist jeugdleden zijn. 
Ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo telt meer jeugdleden als seniorleden. Hieruit 
blijkt maar weer dat Volleybal bij de jeugd een erg populaire indoorsport is in 
Denekamp en mede daardoor niet voor niets de grootste indoorsport in dit 
dorp. 

Het volledige artikel kun je HIER lezen. 
  

Fietsen in fietsenstalling…..  

Nogmaals willen we jullie en dan met name de jeugdleden vragen om de fietsen in de in de fietsenstallingen te zetten en 
NIET direct bij de entree van het sportcomplex.  
Er is ruimte genoeg. Tja, dat is soms iets verder lopen. Voor een sportief volleybal lid 
geen enkel probleem……….. 
De entree is soms helemaal vol gepakt met fietsen. Dit is niet de bedoeling. De 
hulpdiensten kunnen zo niet fatsoenlijk bij de entree komen, het staat erg slordig en 
voor de overige bezoekers is het  heel storend. 

Graag jullie medewerking. 

Tevens een verzoek aan de overige leden om leden die dit doen hierop aan te spreken. 
  

PD Jeugd online  

De Promotie Degradatie regeling voor de  Jeugdcompetitie  is HIER te vinden. (Richtlijn 3.1.10.3b) 

Eind december zal de Nevobo de planning voor de 2e helft jeugdcompetitie gereed hebben. De wedstrijden zullen 
vervolgens een korte periode in concept online geplaatst worden. Thuiswedstrijden kunnen dan eenzijdig verplaatst 
worden en uitwedstrijden dienen in overleg verplaatst te worden. 

Let op dat de eerste speelweek die van 10 januari weer is! 

  

Trainersclinic  

Op donderdag 5 februari 2015 organiseert de vereniging van 19:00-22:00 uur een trainersclinic voor de eigen trainers. 
De clinic wordt gegeven door ex-bondscoach Edwin Benne. Trainers, houd deze datum dus vrij! Nadere bijzonderheden 
volgen asap. 
  

Tape op de vloeren  

Sommigen maken in de sporthal gebruik van tape op de vloer. Dit is niet gewenst. Moet het toch gebeuren, zorg er dan 
voor dat na afloop de tape DIRECT en VOLLEDIG verwijderd wordt. Dit geldt met name voor de lijmresten! Graag jullie 
medewerking hiervoor. De gemeente spreekt ons hier op aan, het levert veel problemen op met het schoonmaken van 
de vloer. Een schone vloer is ook in ons belang……….. 
  

Open Club  

De Nationale Open Jeugd Kampioenschappen is het belangrijkste jeugdtoernooi dat de Nevobo organiseert. Deelname 
staat open voor alle verenigingen. Van onze vereniging is MA – MB – MC en MD ingeschreven. De voorrondes staan 
gepland op zaterdag 3 januari 2014 ( ook in de Dorper Esch!), op 7 februari volgen de halve finales waarna op 14 maart 
duidelijk wordt welke teams zich een jaar lang Nederlands kampioen mogen noemen. 

Voor meer informatie kijk op de site van de Nevobo of klik HIER 
  

Trainer dames 1  

Het bestuur van ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo heeft vorige week besloten het contract met haar hoofdtrainer, Marcel 
Veneklaas, ondanks de goede onderlinge verstandhouding, niet te verlengen. 

Marcel Veneklaas is bezig met zijn zesde seizoen als hoofdtrainer van de club en heeft promotie naar- en het 
kampioenschap in de 1e Divisie als grootste successen geboekt. 

Voor meer informatie zie de website of klik HIER 

http://devoko.nl/?p=1023
http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-en-regelgeving/regio-oost/richtlijnen/richtlijn-3-1-10-3-promotie-en-degradatieregeling-jeugd-2014-2015.pdf
http://www.volleybal.nl/jeugd/jeugdkampioenschappen/nojk
http://devoko.nl/?p=1246


Mix toernooi  

Het jaarlijkse kerstmixtoernooivoor jeugd en senioren gaat NIET door. De Activiteitencommissie 
zit in de drukste periode van het jaar en op de twee datums  maandag 22 of dinsdag 23 dec dat 
de zaal beschikbaar is hebben alle leden van de AC andere verplichtingen. Een week later is geen 
optie, ook is deze datum te dicht bij de nieuwjaarsreceptie van zondag 4 januari die dus WEL 
doorgaat. In de overweging is ook meegenomen dat de animo de laatste jaren minder was. 

Voor volgend jaar heeft de AC een ander idee, dan wil men het mixtoernooi en de 
nieuwjaarsborrel combineren. 

4 Januari is de nieuwjaarsreceptie bij de Musketier. Alle leden, sponsoren, ouders en verzorgers 
zijn dan vanaf 16.00 uur welkom om het nieuwe jaar onder het genot van een drankje goed te beginnen. 

 

  

Vrijwillig Extra Training (VET)  

Binnen de vereniging zijn er leden (voornamelijk Mini’s) die naast de normale wekelijkse training nog een extra training 
op de dinsdag of woensdagmiddag volgen. Deze training wordt extra aangeboden en is voor de deelnemers geheel op 
vrijwillige basis. De kosten (zaalhuur en trainers) kunnen maar gedeeltelijk door de vereniging gedragen worden.  

Daarom worden voor deze training ook extra kosten in rekening gebracht bij de deelnemers. Dit is in een eerder stadium 
met de ouders/verzorgers gecommuniceerd door leden van de Technische Commissie. 

Het bestuur heeft de eigenbijdrage vastgesteld op € 18,00 per kwartaal. Datum ingang is 1 oktober 2014. Binnenkort zal 
dan ook dit bedrag, naast de contributie, extra worden geïnd. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester, Thed Rijnders via penningmeester@devoko.nl.  
 

Publicatie  

Heb je iets te melden, wil je iets publiceren? Hiervoor heeft onze vereniging de Pers & Publicatie Commissie. Zij 
verzorgen officieel de informatie naar de pers en website van de vereniging. Dus wil je iets gepubliceerd hebben dan 

graag via pc@devoko.nl. Berichten, graag mét foto, zullen zij in ieder geval plaatsen op onze website. 

Kampioenschappen worden uiteraard ook in Dinkelland Visie afgedrukt. Copy voor Dinkelland Visie dient uiterlijk zondag 

18:00 uur digitaal te zijn aangeleverd via pc@devoko.nl.  
  

Heb je een ander adres, een nieuw (mobiel) telefoonnummer, een ander emailadres etc.? Geef het aan ons door zodat we je kunnen 
bereiken. Geef je wijzigingen via de mail door aan leden@devoko.nl. 

Deze nieuwsbrief wordt alléén gestuurd naar leden waarvan de ledenadministratie het emailadres heeft. Wil je deze nieuwsbrief niet 
(meer) ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Nieuwsbrief@devoko.nl met als onderwerp: ‘geen nieuwsbrief meer’. 

Heb je opmerkingen of goede ideeën voor deze nieuwsbrief laat het dit ook weten via Nieuwsbrief@devoko.nl. 

 

Let op: Om er voor te zorgen dat in de toekomst onze Nieuwsbrieven niet in je junk, bulk of spam folder terecht komen, raden 
we je aan om nieuwsbrief@devoko.nl toe te voegen aan je safe sender list, white list of adresboek. Je kunt ook, wanneer 

mogelijk, op de 'not junk' button drukken. 

 

De vereniging wenst alle lezers 

'ein frohes fest und einen guten rutsch ins neue jahr' 

 

 

 

Fijne feestdagen en een sportief en gezond 2015! 
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