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Nieuwsbrief 

Herfst 2018 

Op zondag 7 oktober en zondag 14 oktober zijn er 
nieuwe tenues en tassen uitgereikt aan DIOZ 1 & 
DIOZ 2. Wij danken de sponsoren Poly•Style Polyester 
Dakkappelen & De Rooy Kunststoffen voor het 
mogelijk maken. 
 

Bestuur v.v. DIOZ 

 
 
Bent u al lid van de Club van 50? De 
Sponsorcommissie heeft dit seizoen een doorstart 
gemaakt met de Club van 50. Het eerste bestedingsdoel 
is al bereikt, namelijk een nieuwe televisie in de kantine 
van v.v. DIOZ. De club telt inmiddels al zo’n 30 leden. 
De Club van 50 heeft als doel om nieuwe investeringen 
en doelen te bereiken die de ten bate komen van de 
gehele vereniging. Wij zijn erg blij met deze personen 
die DIOZ een warm hart toedragen. Wilt u lid worden? 
Spreek een van de commissieleden hier op aan, of neem 
contact op via sponsor@dioz.nl .  

Sponsorcommissie v.v. DIOZ 

 

Meer op de achterzijde! 

Nieuwe tenues DIOZ 1 & 2 

Het seizoen 2018-2019 is weer een tijdje van start. 
Uiteraard wensen wij al onze leden weer een sportief 
seizoen tegemoet. Tevens zijn wij weer erg blij met de 
vrijwilligers die, op ieder zijn of haar wijze, hun 
steentje bijdragen om sport en plezier op onze 
vereniging mogelijk te maken. 

Bestuur v.v. DIOZ 

 

 

Sponsorsommissie 
De Sponsorcommissie heeft het afgelopen jaar 
niet stilgezeten. Met toch wel lichtelijke trots 
kijken we terug op een scala aan nieuwe 
reclamebord sponsoren. Vanaf 2018 tot heden 
zijn er in totaal een 22-tal nieuwe reclamebord 
sponsoren bijgekomen. Het betreffen de volgende 
sponsoren: 

-4 Logistics Netherlands B.V., Oudenbosch; 
-SWEP Creations, Zegge; 
-Fysiotheraphie Boulevard, Roosendaal; 
-Velletri Beheer B.V., Oudenbosch; 
-Early Safe, Zegge; 
-Jumbo Broos, Oud-Gastel; 
-SoliPharma B.V., Oudenbosch; 
-Strootman B.V., Oudenbosch; 
-Fo-cus, Roosendaal; 
-EDCR, Roosendaal; 
-Maas Reclame & Productie, Roosendaal; 
-Kapitein Transport, Roosendaal; 
-DTP Complete, Zegge; 
-Weijgers Bouw en Metselbedrijf, Zegge; 
-Verbeek & Partners, Halsteren; 
-Buyk Interieurbouw & Renovatie, Zegge; 
-Bresam Heftrucks B.V., Etten-Leur; 
-Quick Rentals B.V., Almere; 
-Jongenelen Bouw, Roosendaal; 
-Megacleaning Products B.V., Roosendaal; 
-Comatherm B.V., Etten-Leur; 
-Zandbergen, Roosendaal. 
Wilt u onze vereniging sponsoren of kent u 
iemand die ons mogelijk wilt sponsoren? Neem 
dan contact op door te mailen naar 
sponsor@dioz.nl of spreek van een van onze 
commissieleden hier op aan! 

Sponsorcommissie v.v. DIOZ 
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Activiteitencommissie  
Het seizoen is al weer in volle gang, zo 
is ook de eerste activiteit van het 
seizoen weer geweest. Dit was de 
jaarlijkse voetbalquiz die dit jaar op 14 
september werd georganiseerd. De top 
3 was als het volgt: 
 
1. Aron  Mol & Tristan Rompelberg 
2. Stijn Kuijstermans & Konstantinos 

Gitsopoulos 
3. Bert de Jong & Rick de Jong. 
 
Heeft u uw agenda al bij de hand? 
Noteer alvast de volgende activiteiten 
in uw agenda: 
 
-17 november ‘18: FIFA toernooi sen. 
-30 november ‘18: Sinterklaas; 
-15 december ’18: FIFA toernooi jeugd 
-26 december ’18: Kerstbingo; 
-29 december ’18: Jeugdbingo; 
-6 januari ’19: 5x5 toernooi; 
-6 januari ’19: New Years Party; 
-26 januari ’19: DIOZ Dubbel Darts 
Toernooi 
 
Waren dit ze al? Nee uiteraard niet. 
Blijf de Facebookpagina en de website 
van DIOZ volgen om op de hoogte te 
blijven van (nieuwe) activiteiten. 
 
Heeft u ideeën, vragen en/of 
opmerkingen? Mail dan naar 
activiteit@dioz.nl.  
 
De Activiteitencommissie v.v. DIOZ 
 
 
 
Heeft u ideeën, vragen en/of 
onderwerpen voor de nieuwsbrief? Mail 
dan naar nieuws@dioz.nl.  
 
Redactie nieuwsbrief v.v. DIOZ 
 
Wilt u altijd op de hoogte blijven? 

Ga naar onze website 
www.dioz.nl of like ons op 

Facebook. 
 

 

Uitbreiding bestuur v.v. DIOZ 
Aan het begin van het seizoen 2017-2018 hebben wij een 
vacature uitgeschreven voor nieuwe bestuursleden. Inmiddels 
hebben er een 2-tal leden intrede gedaan in het bestuur van 
v.v. DIOZ. Dit zijn Christian Kerstens en Dave Schoovers. 
Beide zetten zich al langer in voor de club voor onder andere 
de Activiteitencommissie. Naast de algemene bestuurszaken 
zal Christian zich richten op het financiële gedeelte en zal 
Dave zich richten op het onderhoud van de terreinen.  
Wij verwelkomen Christian en Dave in het bestuur van v.v. 
DIOZ. 
 

Bestuur v.v. DIOZ 

 

Om ons sportpark weer winterklaar te maken, heeft de 
Onderhoudscommissie van DIOZ een onderhoudsdag 
ingepland voor zaterdag 17 november. De volgende 
werkzaamheden staan gepland: 
-Bladeren/eikels ruimen; 
-Mobiele goals herstellen; 
-Overige. 
Aanvang 09:00u, einde 13:00u. Wij hopen dat leden en 
vrijwilligers ons komen helpen om het sportpark weer 
winterklaar te maken. Tot 17 november! 
 

Onderhoudscommissie v.v. DIOZ 

 

Op zaterdag 6 oktober zijn er nieuwe tenues uitgereikt aan 
DIOZ JO9-1. Ook via deze weg dank aan de sponsoren die dit 
mogelijk hebben gemaakt: 

-Weijgers Bouw en Metselbedrijf, Zegge; 
-Actemium, Dordrecht; 
-Testers Tweewielers, Zegge; 
-Kapitein Transport, Roosendaal. 
 

Sponsorcommissie v.v. DIOZ 

 

 
Wist u dat v.v. DIOZ  in week 38 een week lang ‘ De club van 
de week’  is geweest bij het Voetbaljournaal? Er werden 
diverse interviews afgenomen met verschillende vrijwilligers 
en spelers. Wilt u dit teruglezen? Ga dan naar onze website 
www.dioz.nl en kijk onder de rubriek nieuws. Daar treft u de 
link naar de ‘Club van de week’  van het Voetbaljournaal.  
 

Bestuur v.v. DIOZ 

 

 

 
 
 

Tip voor de redactie? 

Onderhoudsdag 17 november 

Nieuwe teneus DIOZ JO9-1 

‘Club van de week’  


