
Nieuwsbrief 7  
 
Beste leden, ouders, verzorgers en andere Dios supporters, 
 
Nieuwsbrief 7 de eerste dit jaar  
Zo oliebollen toernooi en nieuwjaarsreceptie gehad, het was een groot succes en heeft JO19-
2 als toernooiwinnaar opgeleverd. Mark Schreurs als vrijwilliger van het eerste half jaar en 
we hebben mede door de support van Hotel-restaurant de Rustende Jager en restaurant 
Orries er een groot feest van kunnen maken. Op weg naar de slotdag waar we opnieuw een 
vrijwilliger zullen verrassen. 

 
 
 
 
Selectie nieuws 
Op het moment van schrijven is zijn er al een groot aantal spelers die hebben aangegeven 
dat zij ook volgende seizoen bij Dios blijven voetballen. De Selectie gaat vrijdag de 13e met 
het volle vertrouwen op trainingskamp en zullen zondag 22 januari weer in de competitie 
aantreden.  Daarnaast wilde wij u informeren dat Dios1 (de selectie) een Instagram account 
heeft waarbij je dicht op het nieuws rondom de selectie kan blijven 
https://www.instagram.com/svdios1/ 
 
 

 
 
 
Nationale elftal St. Maarten bij Dios 
Op dinsdag 24 Januari om 19:30 zal het nationale elftal van St. Maarten aantreden op het 
Dios complex. Ze spelen een wedstrijd tegen Telstar O18. Dios heeft het verzoek gekregen of 
ze gastheer voor deze wedstrijd kon zijn en het leek ons erg leuk. Naar aanleiding van onze 
medewerking zal er in de toekomst ook een wedstrijd voor onze JO17 thuis tegen Telstar 
worden ingepland. Als u tijd heeft kan iedereen deze wedstrijden natuurlijk bezoeken, onze 
kantine zal open zijn. 
 
 

https://www.instagram.com/svdios1/


 
Kantineprijzen 
Gedurende de afgelopen 2-3 jaar heeft Dios niets met de kantineprijzen gedaan. 
Zoals ook vermeld in de nieuwjaarstoespraak hebben we per 01-01-2023 de kantineprijzen 
moeten aanpassen in overeenstemming met de in afgelopen jaren gestegen inkoopprijzen.  
 
 
Jeugdraad 
Bij Dios zullen we gaan inventariseren of er behoefte is aan en of we invulling kunnen gaan 
geven aan een jeugdraad. Het bestuur van Dios zou vanuit een jeugdraad graag zien dat deze 
met een voorstel komt voor activiteiten bij Dios voor de bovenbouw O14 t/m O19. 
 

  
 
   
 
 
Bestuurskamer 
In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de renovatie van de bestuurskamer. De 
ruwbouw is nagenoeg afgerond en we gaan de slag met de inrichting en afwerking. Wij 
willen alle handjes die afgelopen tijd hebben geholpen natuurlijk hartelijk bedanken voor de 
inzet en geleverde diensten. 
 
We rekenen erop dat we iedereen hiermee weer van een aantal relevante nieuwtjes hebben 
voorzien. Natuurlijk kijken wij er weer naar uit om jullie te zien op ons complex. 
 
 
Met sportieve groet, tot snel 
 
 
 
Bart Sloep 
Namens het Bestuur   


