
Nieuwsbrief 8  
 
Beste leden, ouders, verzorgers en andere Dios supporters, 
 
Nieuwsbrief 8  belangrijk, veel nieuws  
Alweer een maand op weg in 2023 en er is weer zoveel gebeurd en gedaan, we willen jullie 
hiermee weer van een aantal zaken op de hoogte brengen. 

- Algemene zaken 
- Haarlemmermeerse richtlijn veilig sportklimaat en VCP 
- Glasvezel via Dios 
- Opbrengst Z&Z 
- Dios DNA Foto (verzamel) wedstrijd 
- Inzameling “oude” sportkleding i.s.m. SCW 

 
Algemene Zaken 
Voor een groot deel van jullie wellicht al bekend maar wij willen het toch onder de aandacht 
brengen om verzonnen verhalen te voorkomen. Half Januari heeft Jeroen Roest bestuurslid 
voetbalzaken helaas moeten aangeven dat hij de activiteiten bij Dios stopzet. Het is bij 
Jeroen in totaal allemaal even te veel geworden en hij moet om zijn eigen welzijn denken. 
Wij wensen Jeroen veel sterkte en bedanken hem voor zijn inzet. Binnen het bestuur hebben 
wij gelukkig Rene Veltman (Jeugd Voorzitter) en Arjen vd Maden (Seniorenvoetbal) bereid 
gevonden om e.e.a. op te vangen en voort te zetten.  
Rene Veltman: jeugdvoetbal@dios.nl 
Arjen van der Maden: voetbalzaken@dios.nl 
 
Haarlemmermeerse richtlijn veilig sportklimaat 
Dios heeft de intentie uitgesproken om zo spoedig mogelijk te gaan voldoen aan de richtlijn 
veilig sportklimaat. Zodra wij als vereniging hier invulling aan hebben gegeven ontvangen wij 
het predicaat Veilig Sportklimaat vanuit de Gemeente. Wij zullen hiervoor een aantal dingen 
gaan introduceren en aanpassen. Op de Dios website zal er tabblad-link komen naar een 
pagina Veilig Sportklimaat. Hier zullen o.a. de volgende zaken aan bod komen. 

- Vertrouwens Contact Persoon VCP 
- Taken en functie 
- Gedragsregels algemeen 
- HR-beleid 
- Gedragscode voor sportbegeleiders 
- Huishoudelijk reglement 
- VOG 
- Protocol incidenten   

 
VCP (Vertrouwens Contact Persoon) 
Zit je Ergens mee? Praat er over! 
Dios heeft een vertrouwens contactpersoon: Lisette Nozeman: lisette.nozeman@gmail.com 
Lisette heeft hier een opleiding voor gedaan en kan ook anoniem worden benaderd. 
De VCP is er voor Slachtoffers, beschuldigden en betrokkenen. De VCP weet de weg bij het 
melden van welk soort grensoverschrijdend gedrag dan ook.  TEL: 06-21543748 
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Opbrengst Zorg & Zekerheid samenwerking 
Hierbij willen wij alle leden en families die via Dios een Z&Z zorgverzekering hebben 
afgesloten en of aangemeld onwijs bedanken. Met deze samenwerking heeft Dios een 
fenomenaal bedrag van totaal  3.960,- Euro binnengehaald. Dit is een geweldige 
ondersteuning van de club in deze dure tijden. Zo kunnen wij mooie en leuke dingen blijven 
doen! 
 
Dios DNA Foto wedstrijd 
We denken dat het bij iedereen bekend is dat we de bestuurskamer aan het renoveren zijn. 
Het is bijna klaar, en nu hebben we bedacht dat we nog wat Dios DNA willen toevoegen. 
Wij schrijven bij deze een wedstrijd uit om zo geweldige, mooie, bijzondere, historische, 
sprekende foto’s met Dios DNA te verzamelen. Hiervan maken we een collectie om de muur 
van de bestuurskamer een gevoel te geven en op te vrolijken. Kijk dus allemaal in je 
archieven, albums en tussen je foto’s en stuur de foto die voor jou bij 75 jaar Dios past of 
gewoon het Dios DNA uitdraagt digitaal op voor 6 maart naar info@villabas.nl 
Wij zullen met een deskundige jury in elk geval 8 van de ingezonden foto’s belonen met een 
leuke prijs en wie weet hangt jouw foto straks in de bestuurskamer.      
 
Het goede doel 
Sinds enige tijd is er een noodopvang voor asielzoekende mensen bij SCW in de buurt. Er 
wonen ongeveer 460 mensen, waarvan 160 kinderen. Deze mensen hebben maar beperkte 
mogelijkheden om te bewegen daarom biedt SCW zowel de volwassene als de kinderen de 
mogelijkheid om dagelijks, onder begeleiding, op ons sportpark te voetballen. Dat levert een 
wezenlijke positieve bijdrage aan het leven van deze mensen. Helaas hebben niet alle 
mensen fatsoenlijke kleding om in te voetballen. We zien bv mensen op slippers of op open 
schoenen voetballen of in kleding waarin ze zich niet makkelijk kunnen bewegen. We zijn 
daarom met spoed op zoek naar bij voorkeur voetbalschoenen, sportschoenen maar ook 
trainingspakken, shorts, shirts en voetbalkousen.  
  
Nu komt het! Dios gaat deze geweldige actie van SCW ondersteunen om sportkleding en 
sportschoenen in te zamelen. Dus als je mee wilt doen neem een duik in je kast en kijk wat 
voor schone en bruikbare sportspullen je kan missen.  
Laatste inleverdatum : 24 februari 
Waar: Inleveren bij Dios in de kantine. 
Wat: voetbalschoenen, scheenbeschermers, voetbalkousen, shirt, short, trainingspak. 
 
Delta Glasvezel via Dios 
Ja ook Dios ondersteunt glasvezel in Nieuw-Vennep  
We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Zonder al veel moeite kun jij een mooie bijdrage doen 
aan de club én zelf profiteren van extra voordeel! 
Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen is DELTA Netwerk bezig met een campagne om 
glasvezel in Nieuw-Vennep mogelijk te maken. En dat is goed nieuws voor ons allemaal! 
 
http://aklam.io/pBKA3n 
 
http://aklam.io/cap8vf 
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DELTA bestellen? ga naar http://aklam.io/pBKA3n 

• Gratis super uitgebreide installatie tot in de nok ter waarde van € 182,50 

• 1 Gig down- én uploadsnelheid voor maar € 45 per maand (1e jaar, daarna € 50 per 

maand). 

Caiway bestellen?  ga naar http://aklam.io/cap8vf 

• Fantastisch welkomstaanbod: je betaalt maar € 35 voor de eerste zes maanden voor 

internet of internet en TV. Daarna betaal je de reguliere pakketprijs. 

• Gratis installatie door een monteur t.w.v. € 85 

• 12 maanden gratis Mesh Wifi (3 punten) in huis. Daarna betaal je hiervoor € 3,00 per 

maand. 

• Voetbalfan? Betaal het eerste jaar voor ESPN Compleet slechts € 5 per maand! 

 
Sponsorkliks 
Als u bij bijvoorbeeld bij Thuisbezorgd, Bol.com, Booking.com, Cool blue of een van diverse 
andere partijen via Internet besteld kunt u ook Dios ondersteunen. Maak dan gebruik van 
Sponsorkliks. 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7160&sc=dyn-bnnr-
bol&cn=nl&ln=nl 
 
We rekenen erop dat we iedereen hiermee weer van een aantal relevante nieuwtjes, feitjes 
en uitdagingen hebben voorzien. Natuurlijk kijken wij er weer naar uit om jullie te zien op 
ons complex. A.s. zondag Haarlemmermeer derby DIOS – DSOV om 14:30, onze mannen 
kunnen alle steun gebruiken. 
 
 
Met sportieve groet, tot snel 
 
 
 
Bart Sloep 
Namens het Bestuur  
 
https://www.instagram.com/svdios1/ 
 
www.dios.nl 
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