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KV Diderna/Visser Sloopwerken informatie: 
 

Kontakten: 
 Naam: Telefoon: E-mail/Internet: 
Voorzitter   voorzitter@diderna.nl  
Secretaris Sheila Klauwers 06-19831383 secretariaat@diderna.nl 
Penningmeester Erik Broshuis 06-13363043 penningmeester@diderna.nl 
Bestuurslid accommodatiezaken & materiaal   accommodatie@diderna.nl 
Bestuurslid technische zaken Jeannette Vels 06-10643522 technischezaken@diderna.nl 
Clubhuisbeheerder Gerrie Klauwers  06-14923634 clubhuis@diderna.nl 
Materiaalbeheerder Co Mager 0313-416147 materiaal@diderna.nl 
Propaganda Sheila Klauwers 06-19831383 propaganda@diderna.nl 
Redactie Gerrie Klauwers  06-14923634 redactie@diderna.nl 
Scheidsrechtercoördinator Erik Broshuis 06-13363043 scheidsrechter@diderna.nl 
Vervoercoördinator Ilona Matser 06-37348814 vervoer@diderna.nl 
Wedstrijdsecretaris (senioren/junioren) Jeannette Vels 06-10643522 wedstrijdsecretariaat@diderna.nl 
Wedstrijdsecretaris (aspiranten/pupillen) Joan Visser 06-51014933 joan.visser@diderna.nl 
Vertrouwenspersoon Inge van der Teems 06-10969495 teems@upcmail.nl 
Homepage   www.diderna.nl 
Clubhuis, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren ’t Proathuus 06-51449703 clubhuis@diderna.nl 
Postadres, E. v. Beinumlaan 61, 6952CJ Dieren  06-19831383 info@diderna.nl 
 

Contributie: 
(te voldoen op NL84 INGB 0002 3041 98 t.n.v. KV Diderna/Visser Sloopwerken te Dieren) 
 
Lidmaatschap: Leeftijd: Per maand 
Senior Op 1 januari 19 jaar of ouder €18.50 
Junior Op 1 januari 16 jaar, echter jonger dan 19 jaar €15.25 
Aspirant Op 1 januari 12 jaar, echter jonger dan 16 jaar €13.00 
Pupil Op 1 januari 6 jaar, echter jonger dan 12 jaar €12.00 
Welp (Spelend) Op 1 januari jonger dan 6 jaar € 7.00 
Kangoeroe Spelenderwijs actief zijn van 3 tot 6 jaar € 3.00 
Niet spelend lid  € 5.50 
Donateur  € 2.00 
Gezin  €51.50 
 

Tenue: 
 
Rood shirt, blauwe broek/rok en witte sokken. 
 

Wedstrijdlocaties: 
 
Sportveld (van augustus t/m oktober en vanaf medio maart t/m mei): Het Nieuwland, Kolonieweg 2, 6952GX Dieren, tel. 06 - 51449703 
Sporthal (van november t/m medio maart): Sporthal Theothorne, Ericaplein 3, 6951 CP Dieren, tel. 0313 - 419124 
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Van de redactie 
Het korfbalseizoen zit er op en voor je ligt alweer het laatste 
clubblad van dit seizoen. Volgende maand zijn er echter nog 
wel 2 evenementen waar we jullie hopelijk zullen zien. Maan-
dag 11 juli de belangrijke bijeenkomst met de bond en op 17 
juli een bijzondere afsluiting van het seizoen. Een activiteit 
voor allen leden en daarna voor iedereen een BBQ. Vervol-
gens is het tijd voor een welverdiende vakantie. Tot slot wil ik 
iedereen die ik de komende maand niet meer zie een hele fijne 
zomervakantie toewensen en tot in het nieuwe seizoen. 
 
De redactie (Gerrie) 

Van de bestuurstafel 
Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomerstop. Wat vliegt de tijd. Ondanks dat het korfbalseizoen ten 
einde is, staat er nog wel wat op de agenda. 
 
Als eerste een belangrijke avond voor onze vereniging op maandag 11 juli met Job van Eunen van het 
KNKV in ons clubhuis. Iedereen heeft hiervan een persoonlijke uitnodiging gekregen om hierbij aanwezig te 
zijn. Deze avond is belangrijk voor ons allemaal. Samen, met ondersteuning van Job, gaan wij proberen 
weer nieuw leven in onze/jouw vereniging blazen. Een grote uitdaging maar samen komen wij er wel. Wij 
verwachten daarom ook dat iedereen op de 11e om 20:00 uur aanwezig is in ons clubhuis! 
 
Op zondag 17 juli staat er een verrassingsactiviteit voor de leden gepland. Deze wordt namens de ver-
eniging aan alle leden aangeboden omdat jullie de vereniging zijn blijven steunen in de Covid-19 tijd, on-
danks dat jullie niet de sport konden uitoefenen. Na de verrassingsactiviteit is er een BBQ in ons clubhuis. 
Daar is iedereen bij uitgenodigd, partners, kinderen, vrienden en vriendinnen. Hier vragen wij wel een kleine 
bijdrage voor 18+ jaar € 15, = en beneden de 18 jaar € 10, =. Heb jij je nog niet opgegeven, doe dit snel. Jij 
hebt tot uiterlijk 8 juli de tijd! Verderop in het clubblad lees je hier meer over. 
 
Zondag 21 augustus is er weer een beachkorfbaltoernooi in Scheveningen. Die is vanaf 12.00 uur tot 
17.00 uur. Wie hier met hun team aan mee wil doen kan zich hiervoor opgeven. Verderop in het clubblad 
vindt jij hier meer informatie over. 
 
Dan was er bijna twee jaar geleden nog ons 50-jarig jubileum. Dit hebben wij heel kleinschalig gevierd. Op 
zaterdag 17 september a.s. zal er een feestavond/reünie plaatsvinden om hier nog even op de juiste 
manier bij stil te staan. Ken jij oud-leden, nodig hen dan uit om zich aan te melden op de facebookpagina 50 
jarig jubileum KV Diderna/Visser Sloopwerken. Via deze weg kunnen zij dan op de hoogte blijven. 
 
Rest mij nog om namens ons 3-en jullie allen een fijne zomerstop toe te wensen. Geniet, wees voorzichtig, 
rust goed uit en kom gezond en wel weer terug. 
 
Erik B., Jeannette en Sheila 

11 juli; overleg met het KNKV over onze toekomst 
Op 12 juni heeft iedereen onderstaande brief ontvangen: 
 
We hebben de afgelopen periode speerpunten avonden gehad waarin een aantal actiepunten zijn vastge-
legd. 
 
We zijn met een aantal punten actief aan de slag gegaan, zoals: 
 

• Social media en lokale kranten effectiever gebruiken 
• A1 vaker mee laten doen met trainingen en wedstrijden senioren 
• Clubbinding d.m.v. regelmatige activiteiten (Galaparty, paasschieten, acCOzy aVONden) 
• Gesprek gehad met Rick Memelink van de bond 

 
Rick Memelink van het KNKV heeft in april een gesprek gehad met mijzelf, Jeannette en Gerrie. Wij hebben 
hem uitgelegd wat we allemaal al hebben gedaan, onze speerpunt avonden en de resultaten daarvan. Hij 
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complimenteerde ons met de opzet, maar vertelde ons dat het ontzettend moeilijk is om leden te vinden bij 
de huidige teams en adviseerde ons om onze aandacht op de jongere jeugd te leggen. 
 
Ook heeft Rick geadviseerd om gebruik te maken via het KNKV van “de gelukkige vereniging”. Job van Eu-
nen is de lijsttrekker van de “gelukkige vereniging” en die hebben wij gesproken en gaat ons, tegen een ver-
goeding, ondersteunen bij het maken van plannen voor het voortbestaan van onze vereniging. 
 
Kortom we staan op een belangrijk keerpunt van het voorbestaan van onze vereniging. 
 

• Bestaat Diderna nog over 5 jaar? 
• Vind je het ook jammer als de vereniging er niet meer is? 
• Willen wij de schouders eronder zetten? 

 
Samen willen wij met jou en Job op maandagavond 11 juli om 20:00 uur in ons clubhuis plannen gaan 
maken voor de toekomst van onze vereniging. 
 
Ook jij, bent hiervoor uitgenodigd. Samen kunnen we deze uitdaging aan. 
 
Tot maandag 11 juli, Erik, Jeannette, Sheila 
 
Het is belangrijk dat iedereen hierbij aanwezig is, want per slot van rekening gaat het om de toekomst van 
jouw vereniging. 

17 juli; afsluiting seizoen 
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21 augustus; NK Beach Korfbal 
Afgelopen weekend hebben we van het KNKV een oproep gehad om deel te nemen aan het NK Beach 
Korfbal. Hier hebben we in het verleden ook al aan meegedaan, wat altijd heel gezellig was, en mogelijk be-
staat er voor de editie van dit jaar bij één of meerdere teams wel weer belangstelling. Overleg even met je 
team of jullie hiernaar toe zouden willen en laat het ons tijdens de afsluiting van het seizoen op 17 juli weten 
(of via de mail info@diderna.nl) en dan melden we de geïnteresseerde teams aan (dit kan trouwens tot 10 
augustus). 

 
17 september; 50 jarig jubileum feestavond 

Eindelijk is het zover. Na 2 jaar kunnen wij weer 
samen een feestje gaan bouwen. Op 18 septem-
ber 2020 bestond de vereniging 50-jaar en toen 
was er een receptie en feestavond gepland. Door 
corona kon dit destijds beiden niet door gaan. Nu 
weer veel kan willen wij dit met iedereen die onze 
vereniging een warm hart toedraagt gaan vieren 
in de vorm van een feestavond (de receptie komt 
helaas te vervallen). Gezellig met elkaar kletsen 

over vroeger en nu, onder het genot van een hapje en een drankje in ons mooie 
clubhuis. Van 20.00 uur tot 00.00 uur is iedereen welkom. 
 
Zet de datum in je agenda, want dit feestje wil je niet missen! Hou ook onze speciale facebook-
pagina 50 jarig jubileum KV Diderna/Visser Sloopwerken in de gaten voor verdere informatie. Of 
als jij oud-leden kent of toevallig tegenkomt, nodig deze uit en verwijs hen naar onze speciale 
facebookpagina. 

De jarigen 
Juli  Augustus 

02 Gerrie Klauwers 

 

18 
Corné Cijnssen 

08 Mary Monster Renate v.d. Heijden 
13 John Posthuma Serena Vink 

29 Marc Pijpers 23 Jeroen Miechels 
Annemarie Schouenberg 30 Linda Velders 

Iedereen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst namens alle leden van KV Di-
derna/Visser Sloopwerken. 
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